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 صٙمخ  َمٗمدَم٥م اظمُ 

 

 احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل.

 وزمٔمد:  

 ،َمـ ىمت٣مب ايمٖمت٣موى احلديثٝم٥م أصمزاء إُول٣مئ٥م وروم٥م يمٙمثالشم٥م همٜمذا سمٙمخٝمص دم َمِ 

إؽمح٣مق  يمُمٝمخٛم٣م همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ أيب (إؽمٔم٣مف ايمٙمبٝم٧م زمٖمت٣موى احلدي٧م)اظمسٚمك 

 احلقيٛمل، ضمٖمٓمف اهلل وأسمؿ فمٙمٝمف ايمُمٖم٣مء.

إذ ايم٘مت٣مب  ،دة يمٙم٘مت٣مب إصقمسق  َمُ  دٔمَ يمذي زمكم يديؽ أن يُ اوهذا ايمتٙمخٝمص 

مم٣م يُمؼ فمعم ايمٛم٣مس ٓ ؽمٝمام فمٚمقَمٜمؿ أن يْمٙمٔمقا صقم يٗمع دم شمالشم٥م لجٙمدات ىمب٣مر، إ

رأي ٗمد يريد ايمقاضمد َمٛمٜمؿ أن ئمرف هم ،ؿمٙمب٥م فمٙمؿ احلدي٧مفمعم فمٙمٝمف، زمؾ ضمتك 

 .٘مثر ايمتٗمٙمٝم٤م دم ايمِمٖمح٣مت واظمجٙمداتايمُمٝمخ دم ضمدي٧م َم٣م دون أن يُ 

وإَمر ىمام ) :همٗمٚم٦م زمٖمّمؾ اهلل فمعم هذا إَمر، وَم٣م واهمٗم٦م ايمُمٝمخ همٝمف ىمتب٦م همٝمف 

ل، وهذا زمال ؾمؽ زمٔمد دراؽم٥م ؿمرق ي، وَم٣م طم٣ميمٖمتف همٝمف ىمتب٦م همٝمف رأ(وم٣مل ايمُمٝمخ

 رب ايمٔم٣مظمكم.واحلٚمد هلل    فمٛمف همٜمق َمـ اظمحتٚمؾ. وَم٣م ؽم٘م٦م   .احلدي٧م

 وصحبف أمجٔمكم.وفمعم آيمف   وَصؾ  ايمٙمٜمؿ وؽَمٙم ؿ وزم٣مرك فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد 

 وىمتبف زمبٛم٣مٞمف: ايمب٣مضم٧م: أمحد زمـ حمٚمقد آل رصم٤م

 م(.2168 – 7 – 29هـ(  اظمقاهمؼ ـمٜمر إضمد )6439  َمـ ذي ايمٗمٔمدة 66)

 َمٌم. –ذومٝم٥م  –ؽمٜمؾ احلسٝمٛمٝم٥م  -َمٛمُمٟمة أزمق فمٚمر-دم ومري٥م طم٣ميمد زمـ ايمقيمٝمد

 16552537621واسمس اب:      16126263228 ه٣مسمػ
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 زمسؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ 

 زمداي٥م اظمجٙمد إول

َأضْمب٤ِْم ضمبٝمبؽ هقًٞم٣م » ؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م: (6)

 ًٞم٣م َم٣م فمسك أن ي٘مقن ضمبٝمبؽقَم٣م فمسك أن ي٘مقن زمٕمٝمّمؽ يقًَم٣م َم٣م، وَأزْمِٕمْض زمٕمٝمّمؽ ه

 ؟ش٣ميقًَم٣م َم

 .ا ضمدي٧م صحٝمح َمقومقف(هذ :: )ومٙم٦مهمٟمصم٣مب

 . هم٣محلدي٧م ٓ يِمح فمـ رؽمقل اهلل  :وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخأمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

 .ريض اهلل فمٛمف وإٞمام هق صحٝمح َمـ ومقل فمقم

فمز وصمؾ  إن اهلل» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:2)

٣مٍب دم إ ُيْبِٕمض ىمؾ اٍظ ؽَمخ  ، فم٣مِِل ر٣ميمٛمٜم٣مزم ٣ميمٙمٝمؾ، مح٣مرُ زمٝمٖم٥ُم صمِ  ،ؽمقاقصَمْٔمَٓمِريٍّ صَمق 

 .شٞمٝم٣م، صم٣مهؾ زم٣مٔطمرةدزم٣ميم

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :: )ومٙم٦مهمٟمصم٣مب

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ.)ومٙم٦م 

 رُ َذ سمَ  ايمٝمٚمكم ايم٘م٣مذزم٥م» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:3)

 ؟شعايمدي٣مر زمالوم

 هذا ضمدي٧م ضمسـ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

ضٔمٝمٖم٥م، وومد أـمٜمر  فهم٘مؾ ؿمروم :واهمؼ ايمُمٝمخ فمعم حتسٝمٛمفأوٓ  د آل رصم٤م(:أمح) ومٙم٦م

وطمالص٥م  همٗم٣مل: ،ضمسـ زمْمرومف فدم هن٣مي٥م اظمْم٣مف أٞم ىنمغم أن همّمٝمٙمتف رأ  ،ايمُمٝمخ فمٙمٙمٜم٣م

 .امـ أذت إيمٝمٜميكم ايمٙمذكم ايمِمحٝمَح ايمبح٧م أن احلدي٧م ضمسـ زم٣ميمْمريؼ إول َمع اظمرؽمٙمَ 

 همٝمف راوي٣من لجٜمقٓن. :اد  ٝمػ صمأمحد آل رصم٤م(: أَم٣م ايمْمريؼ إول همّمٔم)ومٙم٦م 
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فمـ ىمقهن٣م َمراؽمٝمؾ َمـ  زمؾ هل ضٔمٝمٖم٥م همّماًل  ،ٜم٣مٙموأَم٣م اظمراؽمٝمؾ همال سمِمح فمٚمـ أرؽم

 !!إصؾ

ََمـ وَمؾ  َم٣ميُمف، وىَمُثر » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:4)

 ؟شَمٔمل ىمٜم٣مسمكمايمٗمٝم٣مَم٥م وهق  صم٣مء يقمَ  :ٙمٚمكمظمسصالسُمف، وِل َيْٕمَت٤ِم ا ٦مفِمٝم٣ميمف، وضَمُسٛم

ا(. :  ضمدي٧م ضٔمٝمػ: )ومٙم٦مهمٟمصم٣مب  صمد 

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

َم٣م وَمؾ  وىَمَٖمك طمغم » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:5)

 ؟شكمم٣م ىَمُثر وَأهل

 هذا احلدي٧م صحٝمح(.  :: )ومٙم٦مهمٟمصم٣مب

د زمـ فمبد اهلل ٝمْ ٙمَ ومت٣مدة، فمـ طُم  فمعم  ٤م  َِم ٛمْ أمحد آل رصم٤م(: ؿمرق احلدي٧م سمَ ) ومٙم٦م

 .َمرهمقفًم٣م ،ي، فمـ أيب ايمدرداءٌَم ايمٔمَ 

  .ٔمتػَم ؼ َمـ َمُ قشم  د، همٜمق ِل يُ ٝمْ ٙمَ طُم  فمـومد سح ومت٣مدة زم٣ميمسامع، يم٘مـ يبٗمك ايم٘مالم  ،ٞمٔمؿ 

ـ  ايمُمٝمخ صحح اخلػم زمِ  وىمقن  ،ب٣مند ضمديًث٣م، وسمقشمٝمؼ ازمـ ضمِ ٝمْ ٙمَ ٛم٣مًء فمعم إطمراج َمسٙمؿ خُل يم٘م

  .أشمب٦م يمف ايمسامع َمـ أيب ايمدرداء كمٔمِ ازمـ َمَ 

ايمٙمٜمؿ » :إٓ َم٣م دم ايمِمحٝمحكم ،َمـ َمٗم٣مل ر ايمُمٝمخ فمدة ؾمقاهد يمٙمخػم ٓ ختٙمقىمَ وىمذا ذَ 

 .شَمٛمٖمًٗم٣م طمٙمًٖم٣م أفمطِ 

 َمٔمتػمة. ٥ميمتحسكم احلدي٧م أو يمتِمحٝمحف زمُمقاهده وصمٜم : أنهم٣محل٣مصؾ 

٣مدي ََمـ ٓ َِمـ فمب ن  إِ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:6)

 ؟شويمق أهمٗمرسُمف يَمَ٘مَٖمر ،كٛمٕمِ َيِمٙمح إيامُٞمف إٓ زم٣ميم

 (.ر: هذا  ضمدي٧م َمٛم٘م: )ومٙم٦مهمٟمصم٣مب

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 
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 ؟ش ايمٔمٚمؾ فمب٣مدة» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:7)

 هذا  احلدي٧م ٓ أصؾ يمف(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 د آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمح) ومٙم٦م

إِن  يم٘مؾ رء » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:8)

 ؟ش ٣مد ايمرزم٣مط دم ؽمبٝمؾ اهللٜمؾمٝمًخ٣م، وؾمٝمخ اجل

 (.هذا  ضمدي٧م َمٛم٘مر :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(. )ومٙم٦م

٣من زَمََيرج دم آطِمر ايم» ُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايم9)

ُتُٙمقَن ايمدٞمٝم٣م زم٣ميمديـ، َيْٙمَبسقن يمٙمٛم٣مس صمٙمقد ّمٟمن َمـ ايمٙم كم، أيمسٛمتٜمؿ أضمعم َمـ ايم رصم٣مل ََيْ

ونَ سمٔم٣ملم ٗمقل اهلليايمٔمسؾ، وومٙمقهبؿ ومٙمقب ايمذئ٣مب،  ُئقنَ  ؟!: َأهَمبِل سَمْٕمؼَم  ؼَمِ ل همب ؟!َأْم فَمقَم  ََتْ

ـ  فمعم أويمئؽ َمٛمٜمؿ همتٛم٥م سَمَدُع احلٙمٝمؿ َمَٕ  ،٦ُم ضمٙمٖم  ؟ش ٜمؿ ضمغمانٛمزمٔمث

ا( هذا احلدي٧م ضٔمٝمػ :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:  .صمد 

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.) ومٙم٦م

 ،ٌؾ ُرب  فم٣مزمٍد صم٣مه » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:61)

٣مر َمـ ايمٔمٙمامء هم١من أويمئؽ همتٛم٥م ٣مد وايمٖمُ ب  ٜم٣مل َمـ ايمٔمُ هم٣مضمذروا اجل :ُرب  فَم٣مِِلٍ هَم٣مصِمرٌ و ج 

 ؟شايمُٖمَتٛم٣َمء

 .(هذا ضمدي٧م َمقضقع :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

 ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ومقل فمٚمر ريض اهلل فمٛمف:66)

، هم٘مٝمػ زم٣ميمٛمقم زإن ٞمٚم٦ُم يمٝماًل َضٝم ْٔم٦ُم ٞمٖمٞمٚم٦ُم هن٣مري ض٣مفم٦ِم ايمرفمٝم٥م، و٣م إِْن أٞم»

 ؟ش!؟َمٔمٜمام
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 .)ؽمٛمده ضٔمٝمػ يمالٞمٗمْم٣مع زمكم يمٝم٧م وفمٚمر، شمؿ يمٝم٧م همٝمف َمٗم٣مل َمٔمروف (همٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

فمز   وم٣مل اهلل» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:62)

 ؟شفمجُٙمٜمؿ همْمًرا أَ  رم  ي إفمب٣مد وصمؾ: َأضَم٤م  

 .( هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 )ومٙم٦م أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.

ََمـ آَذى َمسٙماًم » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:63)

 ؟ش همٗمد آذى اهللينـ آذاهمٗمد آذاين ، وَمَ 

ا ( : هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:  .صمد 

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.) ومٙم٦م

 ٣مسايمٛم إِن  ذ» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:64)

 ؟؟ش ََمـ َوَدفَمُف ايمٛم٣مُس اسمٗم٣مَء هُمْحُمف َمٛمزيم٥ًم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

 .( هذا ضمدي٧م صحٝمح :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 (.أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل)ومٙم٦م 

 ىم٣من رؽمقل اهلل» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:65)  

 ؟شف وؽمٙمؿ يتبقأ يمبقيمف ىمام يتبقأ ظمٛمزيمفٝماهلل فمٙم صعم

 .( هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

 :أيب ؽمٔمٝمد وم٣مل ٥م ضمدي٧م( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح66) 
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، إن زوصمل صٖمقان زمـ ، وٞمحـ فمٛمده، همٗم٣ميم٦م: ي٣م رؽمقل اهلل   لبِت اَمرأة إلم ايمٛم٣مءصم»

ٙمع  صالة ايمٖمجر ضمتك سَمْمْ ِمقم  اظُمَٔمْم ؾ يرضزمٛمِل إذا صٙمٝم٦ُم، وُيَٖمْم رين إذا ُصْٚم٦ُم، وٓ يُ 

 !!ايمُمٚمس

 .ٖمقان فمٛمدهصو :وم٣مل 

 . وم٣ميم٦ماموم٣مل: همسٟميمف فم 

٣م ومق، همٗم٣مل: ي٣م رؽمقل اهلل   !!٣موومد هنٝمُتٜم ،هم١مهن٣م سمٗمرأ زمسقرسمكم (٦ُم يرضزمٛمل إذا صٙمٝم) :٣مهلأَم 

 .ش٣مَس واضمدة يَمَ٘مَٖم٦ِم ايمٛم يمق ىم٣مٞم٦م ؽمقرةً : » ايمٛمبل  وم٣مل: همٗم٣مل

 !!، همال أصػم، هم١مهن٣م سمٛمْمٙمؼ همتِمقم، وأٞم٣م رصمؾ ؾم٣مب  إَِذا ُصْٚم٦ُم( ُيَٖمْم رين)٣م: وأَم٣م ومقهل 

 .ش٣مزم١مذن زوصمٜمٓ سمِمقم اَمرأة إٓ : »يقَمئذٍ    همٗم٣مل رؽمقل اهلل

 دومد فُمِرف يمٛم٣م ذاك، ٓ ٞم٘م٣م هم١مٞم٣م أهؾ زمٝم٦م .ٙمع ايمُمٚمس ٓ أصقم ضمتك سَمْمْ ينإ٣م: وأَم٣م ومقهل 

 ؟ شهمَِمؾ   ٦َم هم١مذا اؽمتٝمٗمٓم»وم٣مل:  .ٞمستٝمٗمظ ضمتك سَمْْمٙمع ايمُمٚمس

 .(هذا احلدي٧م صحٝمح :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 ،ريْد اخُل  إفمٚمش، فمـ أيب ص٣ميمح، فمـ أيب ؽمٔمٝمدأمحد آل رصم٤م(: َمداره فمعم )ومٙم٦م 

 .زمف ،فًم٣مَمرهمق

 ال هذا احلدي٧م  واؽمتُم٘مال ه!!فمَ وايمبزار ومد أَ  ر ايمُمٝمخ احلقيٛمل أن ايمبخ٣مريىمَ وومد ذَ  

( ىَمٛمَِػ أٞمثك وَمط   َم٣م ىمُمٖم٦ُم َمـ)صٖمقان يمف زوصم٥م، ودم ومِم٥م اإلهمؽ أٞمف وم٣مل:  ٕن همٝمف أن

  وهق ىمٛم٣مي٥م فمـ اجلامع.

فمقرة اَمرأة دم  َم٣م ىمُمٖم٦ُم ) ك:َمٛمٜم٣م: أن هذا زمٚمٔمٛم ،هذا ـر ايمُمٝمخ احلقيٛمل أصمقزم٥م  فمىمَ وذَ 

 (.احلرام

ح ايمُمٝمخ صم  ورَ   .أن ومِم٥م اإلهمؽ ىم٣مٞم٦م ومبؾ زواصمف، شمؿ سمزوج زمٔمده٣م ،رطَم آ ٣مر صمقازمً ىمَ وذَ  

 هذا.
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اهتز ايمٔمرش » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:67)

 رهؾ صح هذا احلدي٧م؟ وٞمحـ ٞمٔمٙمؿ ومد .ش، ضمتك سمٖمسخ٦م أفمقادهظمقت ؽمٔمد زمـ َمٔم٣مذ

خ٦م أفمقاده ظم٣م اهتز؟! فمٓمٚم٥م ايمٔمرش.  وهؾ سمٖمس 

 همٜمذا ضمدي٧م َمٛم٘مر هبذا ايمٙمٖمظ(. ،ايمٔمرش سمٖمسخ٦م أفمقاده : أَم٣م أن)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

أطمرصمف ايمبخ٣مري  ،شم٣مزم٦م دم ايمِمحٝمحكمريض اهلل فمٛمف  واهتزاز ايمٔمرش ظمقت ؽمٔمد 

 (.2466( وَمسٙمؿ)3813)

سمٔمٗمٝمًب٣م فمعم ضمدي٧م اهتزاز  ((ايمٔمٙمق))ر ىمالَمف ومقل ايمذهبل دم ىمت٣مزمف طِم آؾ ايمُمٝمخ دم ٗمَ وٞمَ 

 .وم٣ميمف  ؾمٜمد زمٟمن رؽمقل اهلل أَ  ،همٜمذا َمتقاسمرايمٔمرش ظمقت ؽمٔمد: وم٣مل ايمذهبل: 

 وم٣مل ؾمٝمخٛم٣م احلقيٛمل: وأٞم٣م أؾمٜمد زمذيمؽ أيًّم٣م. 

 .أيًّم٣م ؾمٜمد زمذيمؽوأٞم٣م أَ  :أمحد آل رصم٤م()ومٙم٦م 

 مم٣م ؿ فمٙماًم تَ ـ ىمَ َمَ » هلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف ا68)

 ؟شٛمٖمع اهلل زمف دم أَمر ايمٛم٣مس أَمر ايمديـ، أجلٚمف اهلل يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م زمٙمج٣مم َمـ ايمٛم٣مريَ 

هذا ضمدي٧م صحٝمح، دون ومقيمف: مم٣م يٛمٖمع اهلل زمف دم أَمر ايمٛم٣مس، أَمر  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 ايمديـ(.

 .أمحد آل رصم٤م(: احلدي٧م دم ىمؾ ؿمرومف َمٗم٣مل)ومٙم٦م 

 .ـ أفمٙمفـ صححف، وَمٛمٜمؿ َمَ همٚمٛمٜمؿ َمَ : ٙمؿ همٝمف فمعم ومقيمكمٙمػ أهؾ ايمٔمواطمتَ  

وهق َمـ ىمب٣مر  ،أزمق أويس ايم٘مردي /ع دم ؿمرومف وخترجيف أطمل ايمُمٝمخ ايمٖم٣مضؾؽم  قَ وومد سمَ  

 .ؿمٙمب٥م ؾمٝمخٛم٣م َمِمْمٖمك ايمٔمدوي

ف فمـ رأيف ايمٛمٜم٣مئل وومد ؽمٟميمتُ  ((همٗمف ىمتامن ايمٔمٙمؿ))ع ايمُمٝمخ أزمق أويس ؿمرومف دم رؽم٣ميمتف: مَجَ  

 .همجٛمح إلم سمّمٔمٝمٖمف
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 ٖمف.ّمٔم  ؾمٝمخٛم٣م ايمٔمدوي ىمثغًما يُ  ؽمٚمٔم٦ُم و 

 ـ أفمٙمف، َمـ نمغم سمثري٤م فمعم َمـ صححف.أٞم٣م َمع َمَ  :أمحد()ومٙم٦م 

ومٝمؾ: ي٣م رؽمقل » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:69)

َمؿ إذا ـمٜمر همٝم٘مؿ َم٣م ـمٜمر دم إ»وايمٛمٜمل فمـ اظمٛم٘مر؟ وم٣مل:  ٔمروفَمتك ٞمؼمك إَمر زم٣مظم ،اهلل

ٙمؽ دم صٕم٣مرىمؿ، اظمُ »وَم٣م ـمٜمر دم إَمؿ ومبٙمٛم٣م؟ وم٣مل: ، : ي٣م رؽمقل اهلل، ومٙمٛم٣مش ومبٙم٘مؿ

 ؟ش ايمت٘مؿذَ وايمٖم٣مضمُم٥م دم ىمب٣مرىمؿ، وايمٔمٙمؿ دم رُ 

فمؾ هذا احلدي٧م، ويم٘مٛمف إفمالل يمبٔمض ؿمٙمب٥م ايمٔمٙمؿ أن أزم٣م ضم٣مسمؿ ايمرازي أَ ايمس٣مئؾ وومد ومرأ  

ًٓ  ،َمردود هذا رواه فمعم وصمٜمكم، و -وهق أضمد رواة احلدي٧م -وطمالص٥م زمحثف أن َم٘محق

 .ٓ يرض

 .( هذا ضمدي٧م ضمسـ :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 .(يمٝمس إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهللأمحد آل رصم٤م(: ) ومٙم٦م

  .ن آطمتالف هٛم٣م ٓ يرض، همٗمد زمٗمٝم٦م فمٛمٔمٛم٥م َم٘محقل وهق َمديمسإ :همٙمق ومٙمٛم٣م

ضمدي٧م رومؿ  ،تف ايمّمٔمٝمٖم٥مٙمػ ايمُمٝمخ إيمب٣مين رمحف اهلل اخلػم دم ؽمٙمسٔم  وهبذه ايمٔمٙم٥م َض 

اه هم٘مٟمٞمف ِل يٛمتبف هل٣مـ ومَ همٔمٛمٔمٛمتف هل فمٙم٥م هذا احلدي٧م، همٚمَ  اهلل:( وم٣مل رمحف 5713) أو أٞمف  ق 

 .سمٕم٣مىض فمٛمٜم٣م

أيًّم٣م ايمُمٝمخ حمٚمد فمٚمرو فمبد  ػ احلدي٧َم ٔم  وزمٔمٛمٔمٛم٥م َم٘محقل َض  :أمحد آل رصم٤م()ومٙم٦م 

: (623)ص:  ((ثب٦م زمف وومػ وٓ رهمعسم٘مٚمٝمؾ ايمٛمٖمع زمام ِل يَ )) همٗم٣مل دم ىمت٣مزمف: ،ايمٙمْمٝمػ

 ًٓ  .َمديمس وومد فمٛمٔمٛمف رمحف اهلل هم١من َم٘محق

واهمؼ ايمُمٝمخ ضمٖمٓمف اهلل فمعم أاحل٣مصؾ أن اخلػم ضٔمٝمػ، وٓ  :أمحد آل رصم٤م()ومٙم٦م 

 حتسٝمٛمف.
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ازمٛم٥م دم أَمر َم٣مؾمْم٥م  هؾ صح رء» :( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل(21)

 ؟ش ؽ ومِم٥مذىمرون دم ذيمهم١مٞمٛم٣م ٞمسٚمع اخلْمب٣مء يَ  ؟همرفمقن

 دطمؾ دم اظمرهمقع(.ٙمؿ همٝمٜم٣م ؾمٝمًئ٣م صحٝمًح٣م يَ همرفمقن، همال أفمازمٛم٥م )ومٙم٦م: أَم٣م َم٣مؾمْم٥م همٟمصم٣مب:

مح٣مد زمـ ؽمٙمٚم٥م، فمـ فمْم٣مء زمـ ايمس٣مئ٤م، فمـ  أمحد آل رصم٤م(: َمدار ايمٗمِم٥م فمعم)ومٙم٦م 

 . ؽمٔمٝمد زمـ صُمَبغْم، فمـ ازمـ فمب٣مس، فمـ رؽمقل اهلل

 ؟ىرَ وايم٘مالم ضمقل ؽمامع مح٣مد َمـ فمْم٣مء هؾ ىم٣من ومبؾ آطمتالط أو زمٔمده أو ٓ ُيْد 

 أن مح٣مًدا روى فمـ فمْم٣مء دم زَم٣من اطمتالؿمف وزمٔمده، وٓ ورصمح ايمُمٝمخ احلقيٛمل ضمٖمٓمف اهلل

هم٣مؽمتحؼ ايمتقومػ دم  ؟طمتالؿمف أم ٓادم ووم٦م  يوز هؾ هذا احلدي٧م رُ ٝم  ٚمَ يٚم٘مـ أن يُ 

 بقيمف.ومَ 

زمٔمد ايمبح٧م وايمتدومٝمؼ سمبكم أن مح٣مًدا ؽمٚمع َمـ فمْم٣مء ومبؾ ويم٘مـ  :أمحد آل رصم٤م()ومٙم٦م  

 آطمتالط.

يمس٣مئ٤م: وومد اؽمتثٛمك اجلٚمٜمقر رواي٥م مح٣مد زمـ ؽمٙمٚم٥م وم٣مل ازمـ ايمَ٘مٝم ٣مل دم سمرمج٥م فمْم٣مء زمـ ا 

 (.325)ص  ((ايم٘مقاىم٤م ايمٛمغمات))واٞمٓمر إن ؾمئ٦م:  فمٛمف.

 .واحلٚمد هلل ،ـ اخلػم يمديٛم٣مهمُحس  

 ٛمف ؾمٝمخٛم٣م َمِمْمٖمك زمـ ايمٔمدوي ضمٖمٓمف اهلل.س  وومد ضَم  

 :٣م يٗم٣مل يمفاسمٗمقا زمٝمتً » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:26)

ـ دطمٙمف همٚمَ »وم٣مل:  .ن ويٛمٖمع اظمريضرَ ذه٤م ايمد  إٞمف يُ  ،وم٣ميمقا: ي٣م رؽمقل اهلل شاحلامم

 .شهمٙمٝمستؼم

 ؟!لهمٜمؾ ٓ جيقز أن أدطمؾ مح٣مم زمٝمت إن ىم٣من صحٝمًح٣م،ووم٣مل ؽم٣مئٙمف:  

 (.وايمِمقاب همٝمف اإلرؽم٣مل ،ضمدي٧م َمٛم٘مرهذا  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:
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 أن احلامم دمؿ ايمس٣مئؾ ه  قَ أَم٣م سمَ همٗم٣مل:  ،شمؿ سم٘مٙمؿ ايمُمٝمخ ضمٖمٓمف اهلل ضمقل همٗمف احلدي٧م

دم ايمدور أن ، همٙمٝمس ىمذيمؽ ، هم١من احلامَم٣مت ِل سم٘مـ آٞمذاك  لاحلدي٧م هق احلامَم٣مت ايمت

 واهلل أفمٙمؿ. .دم ايمبٝمقت ، زمؾ ىم٣مٞم٦م همٝمام يُمبف أن اظمٝم٣مديـ ايمٔم٣مَم٥م

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

 اِمٖمقرً ؾ فمُ تَ ـ ومَ َمَ »  ضمدي٧م: ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م22)

 ؟شضمٗمف، ؽمٟميمف اهلل فمٛمف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥مزمٕمغم 

 .هذا  ضمدي٧م ضٔمٝمػ( :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

ك زم٣ميمٌماط، سمَ ٠مْ يُ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:23)

ـ ـ ؾمئ٦ُم َمِ همٝمٗمقل : َمَ  !ٝمز فمعم هذا؟ـ جُي َمَ  ،ي٣م رزمٛم٣م :ك ، همتٗمقل اظمالئ٘م٥مقؽَم ضمده ىمحد اظمُ 

 ؟ش !!َم٣م فمبدٞم٣مك ضمؼ فمب٣مدسمؽ ،وم٣مل: همٝمٗمقيمقن : رزمٛم٣م !!لطمٙمٗم

 .هذا ضمدي٧م صحٝمح( :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 .يمٝمس إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

، فمـ أزمك فمثامن ين٣مٛمَ ٥م زمـ طم٣ميمد ، شمٛم٣م مح٣مد زمـ ؽمٙمٚم٥م ، فمـ شم٣مزم٦م ايمبُ زمَ ْد هُ همٜمذا احلدي٧م رواه 

 زمف.  ،َمرهمقفًم٣م ،، فمـ ؽمٙمامن ايمٖم٣مرديدٜمْ ايمٛم  

 ي،وَمٔم٣مذ زمـ َمٜمد، أؽمد زمـ َمقؽمك ، واحلسـ زمـ َمقؽمك  :وهؿ ،مج٣مفم٥مٌ  يم٘مـ طم٣ميمػ هدزم٥مَ 

وه فمـ مح٣مد زمـ ؽمٙمٚم٥م همروَ  ،ونمغمهؿ ...ايمدومٝمٗملأزمق ٞمٌم ايمتامر  ؽمقد زمـ فم٣مَمر، ووإ

 ن.ؽمٙمام فمعم ٣مزمسٛمده ؽمقاء َمقومقهمً 

 .شمالشم٥م ممـ طم٣ميمٖمٜمؿ هدزم٥م ر ايمُمٝمخ احلقيٛملىمَ وومد ذَ  هم٘م٣من ايمقومػ أرصمح.
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 هم١من هذا ىمثغم دم :زمكم رواي٥م ايمقومػ وايمرهمع يويم٘مـ ٓ َمٛم٣مهم٣مة فمٛمد شمؿ وم٣مل ايمُمٝمخ:   

 إذ ٓ لج٣مل يمالصمتٜم٣مد دم :ٓؽمٝمام ورواي٥م ايمقومػ هل٣م ضم٘مؿ ايمرهمع ىمام ٓ َيٖمك ،ايمرواي٣مت

  أفمٙمؿ.واهلل .ٔمرف إٓ فمـ ؿمريؼ ايمرؽمؾٓ سمُ  لَمثؾ هذه إَمقر ايمت

 :زمؾ دم هذه احل٣ميم٥م ٓزمد َمـ ايمؼمصمٝمح، همٛمٗمقل ،يمٝمس إَمر ىمذيمؽ: أمحد آل رصم٤م()ومٙم٦م 

 هق َمٔمؾ زم٣ميمقومػ.

إن اهلل سمٔم٣ملم يٗمقل »  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:24)

 .ٙم٦م : أىمرَم٘مؿ أسمٗم٣مىمؿ وم،  ٣موصمٔمٙمتؿ ٞمسبً  ٣مإٞمك صمٔمٙم٦ُم ٞمسبً  ،يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م : ي٣م أهي٣م ايمٛم٣مس

أيـ  !!وأضع ٞمسب٘مؿ لوأٞم٣م ايمٝمقم أرهمع ٞمسب !زمـ همالن أىمرم َمـ همالنهمالن  :وأٞمتؿ سمٗمقيمقن

 ؟ش ؟اظمتٗمقن

 ا(.هذا  ضمدي٧م ضٔمٝمػ صمد   :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 (.أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل)ومٙم٦م 

ِل ي٘مـ   ن ايمٛمبلإ» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ ضمدي٧م:25)

  .شٛمديؾ زمٔمد ايمقضقء ، وٓ أزمق زم٘مر وٓ فمٚمروصمٜمف زم٣مظمِ يٚمسح 

 ؟هؾ سمٛمُمٝمػ َم٣مء ايمقضقء ضمرام  وفمعم ذيمؽ:

( َمـ ؿمريؼ  35/2)ق ((ايمٛم٣مؽمخ واظمٛمسقخ ))أطمرصمف ازمـ ؾم٣مهكم دم)ومٙم٦م: همٟمصم٣مب:

أن رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ِل  ،زمـ َمٝمرسة ، فمـ أٞمس ، فمـ ؽمٔمٝمد غْم ٘مَ يقٞمس زمـ زمُ 

، وٓ ازمـ ، وٓ أزمق زم٘مر، وٓ فمٚمر، وٓ فمقميؾ زمٔمد ايمقضقءي٘مـ يٚمسح وصمٜمف زم٣مظمٛمد

 َمسٔمقد.

ووم٣مل احل٣مىمؿ : روى فمـ  .زمف حيٝمك ايمٗمْم٣منذ  وؽمٔمٝمد زمـ َمٝمرسة ىمَ  .ؽم٣مومط ومٙم٦ُم: وهذا ؽمٛمد

 ب٣من.أٞمس َمقضقفم٣مت. وىمذا وم٣مل ازمـ ضمِ 
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صٖم٥م  دم ،َمٔمٛم٣مه َم٣م أطمرصمف ايمُمٝمخ٣من ونمغممه٣م َمـ ضمدي٧م َمٝمٚمقٞم٥م رىض اهلل فمٛمٜم٣م يم٘مـ دم

 .ه . وهذا يمٖمظ َمسٙمؿد  ٛمديؾ همرَ وم٣ميم٦م: شمؿ أسمٝمتف زم٣مظمِ  ،ٛم٣مزم٥مؾ اجلْس نمُ 

 )وم٣مل ايمُمٝمخ(: وضم٣مصؾ اجلقاب: أن ايمتٛمُمٝمػ صم٣مئز.  

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

)وأزمٝمف( دم احلدي٧م ايمذي   ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ يمٖمٓم٥م:26)

 هل ؾم٣مذة: ٕٞمف ضمٙمػ زمٕمغم اهلل؟ هؾ شَق َد َص  نْ زمٝمف إِ أهمٙمح وأ»وهمٝمف:  ،يرويف َمسٙمؿ

 )وأزمٝمف( همٙمٝمس٦م ؾم٣مذة(. أَم٣م يمٖمٓم٥م :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

ح ٛمَ ػ هذه ايمٙمٖمٓم٥م َمرة، وصَم ٔم  أن ازمـ فمبد ايمػم َض  ايمُمٝمخ رىمَ أمحد آل رصم٤م(: وومد ذَ )ومٙم٦م 

 شمؿ أىمد ايمُمٝمخ دم هن٣مي٥م اظمْم٣مف شمبقت هذه ايمٙمٖمٓم٥م. ،يمٛمسخٜم٣م َمرة أطمرى

ـ صعم رىمٔمتكم َمَ »  احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م: ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ27)

ٛمف اهلل فمز وصمؾ َم  أَ  ،مخسكم َمرة (يمزيم٦مإذا زُ )، وومرأ همٝمٜم٣م زمٖم٣محت٥م ايم٘مت٣مب ويمٝمٙم٥م اجلٚمٔم٥م دم

 ؟شَمـ فمذاب ايمٗمػم وَمـ أهقال يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

 .هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ ( :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 (.أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل)ومٙم٦م 

ـ ٞم٣مم فمـ وسمره َمَ »  ديثكم:ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ ضم( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م 28)

َمع أن ـم٣مهرمه٣م وىمٝمػ اجلٚمع   ،شـ أدرك ايمِمبح همال وسمر يمفَمَ » و شهمٙمٝمٗمّمف إذا أصبح

 ايمتٔم٣مرض ؟

حت٣مج إَمر همٝمَ  ،فمـ ذيمؽ لأَم٣م أضم٣مدي٧م ومّم٣مء ايمقسمر زمٔمد ايمِمبح وايمٛمٜم )ومٙم٦م:همٟمصم٣مب:

 سمٟمويٙمف ىمام فمٙمٝمف مج٣مفم٥م ايمٔمٙمامء.صح٥م احلدي٧م ومبؾ  إلم ايمٖمِمؾ دم

 (.هم١مٞمف ضمدي٧م صحٝمح .شـ ٞم٣مم فمـ وسمره همٙمٝمٗمّمف إذا أصبحَمَ »أَم٣م ضمدي٧م : 

 دم صحٝمح َمسٙمؿ ونمغمه. شأوسمروا ومبؾ أن سمِمبحقا»وضمدي٧م:  :وم٣مل ايمُمٝمخ
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ض زمٝمٛمٜم٣م، وأن اإلذن زمٗمّم٣مء ايمقسمر هق ظمـ ٞمسٝمف أو ٔم٣مرُ ورصمح ايمُمٝمخ أن إضم٣مدي٧م ٓ سمَ 

 .سم٘م٣مؽماًل  هق ظمـ سمرىمف فمٛمف، وأن ايمٛمٜمل إٞمامٞم٣مم 

إن ايمقٓء » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م وَمٔمٛمك ضمدي٧م:29) 

 ؟ش ؾٛمتٗمتحقل وٓ زمٚمُ يمٝمس زمٚمُ 

 هذا ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

ؼ ٔمتِ ، وهك أن يتقلم اظمُ َمٟمطمقذ َمـ ايمقٓي٥م هم٣ميمقٓء  أَم٣م اظمٔمٛمكشمؿ وم٣مل ايمُمٝمخ دم َمٔمٛم٣مه: 

ؾ ٗمَ وٞمَ  .هذا وم٣مئؿ َمٗم٣مم ايمٛمس٤م، همال جيقز أن يب٣مع أو يقه٤مسمرزمٝمتف وايمٗمٝم٣مم زمٟمَمره ، همٚمثؾ 

 . واهلل أفمٙمؿ.ازمـ زمْم٣مل اإلمج٣مع فمٙمٝمف

 (.أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل)ومٙم٦م 

وم٣مل   لأن ايمٛمب» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:31)

 ؟شوم٣مل َمثٙمف يمٔم٣مئُم٥م، وأٞمف شامءزمتزوجيؽ َمـ ايمس ُت رْ َمِ أُ »ؿم٣ميم٤م :  زمـ أيب قميمٔم

 هذا  ضمدي٧م َمقضقع َم٘مذوب(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

لم إفمـ هٝمئ٥م اخلرور َمـ ايمرىمقع   ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل(36)

 ؟أسم٘مقن زمتٗمديؿ ايمٝمديـ أم ايمرىمبتكم ،ايمسجقد

 .أن يّمع ايمرصمؾ يديف فمعم إرض ومبؾ رىمبتٝمفن ايمِمقاب هق إ :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

إذا ؽمجد أضمدىمؿ همال يػمك »ؽ هق ضمدي٧م أيب هريرة َمرهمقفًم٣م : وفمٚمدسمٛم٣م دم سمرصمٝمح ذيم

 .شىمام يػمك ايمبٔمغم، ويمٝمّمع يديف ومبؾ رىمبتٝمف

أن ضمدي٧م وائؾ زمـ  ٣مضم٣مصٙمٜمضمٖمٓمف اهلل ايمُمٝمخ احلقيٛمل  ٥مصم٣مزمأمحد آل رصم٤م(: إ)ومٙم٦م 

-صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ىم٣من يّمع رىمبتٝمف ومبؾ يديفأن ايمرؽمقل  ريض اهلل فمٛمف  رْج ضُم 
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إذا ؽمجد » ريض اهلل فمٛمف: ضٔمٝمػ، وأن ايمِمحٝمح فمٛمد همّمٝمٙمتف ضمدي٧م أيب هريرةضمدي٧م 

 .شويمٝمّمع يديف ومبؾ رىمبتٝمف ،أضمدىمؿ همال يػمك ىمام يػمك ايمبٔمغم

ٛم٥م دم ايمٛمزول يمٙمسجقد أن ي٘مقن فمعم ايمٝمديـ ٓ واٞمتٜمك ايمُمٝمخ ضمٖمٓمف اهلل إلم أن ايمس  

 .ايمرىمبتكم

ب٥م فمـ ايمٛمزول ْح ايمِم   لهَنْ )ه٣م ؽمام ،٤م همّمٝمٙمتف دم هذه اظمسٟميم٥م رؽم٣ميم٥م َمستٗمٙم٥متَ وومد ىمَ  

 .(ب٥مىمْ زم٣ميمر  

 .ٓ يِمح دم اظمسٟميم٥م ضمدي٧م فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ :أمحد آل رصم٤م()ومٙم٦م 

 .ايمٛمزول فمعم ايمرىمبتكمريض اهلل فمٛمف همٗمد صح فمـ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب  ،وأَم٣م فمـ ايمِمح٣مزم٥م 

 أفمٛمل اجلٚمٜمقر. ،٥م ايمٖمٗمٜم٣مء وأىمثر أصح٣مب اظمذاه٤موهق ومقل فم٣مَم

 يمٝمؽ أؽمامءه٣م:إو ،وومد ومرأت دم هذه اظمسٟميم٥م ؽمبٔم٥م أزمح٣مث

 .((زاد اظمٔم٣مد))زمح٧م اإلَم٣مم ازمـ ايمٗمٝمؿ دم -6

همت٣موى َمٜمٚم٥م ))زمف اظم٣مسمع ٣مىمتدم اجلزء ايمث٣ميم٧م َمـ  ،َم٥م ايمٔمدويال  َمبح٧م ؾمٝمخٛم٣م ايمٔمَ -2

 .((َم٥م يمٔم٣مَم٥م إ

 .سمٟميمٝمػ حمٚمد ظمٙمقم  ،((ايمٛمزول يمٙمسجقدهمتح ايمقدود دم َمسٟميم٥م )) -3

 ي.َم٥م ايمسٔمدال  يمٙمٔمَ  ،((صمالء ايمٔمٝمٛمكم فمـ ايمٛمزول زم٣ميمرىمبتكم)) -4

 .ص٣ميبسمٟميمٝمػ ويمٝمد ايمقَ  (؟(ايمٝمديـ أم ايمرىمبتكم ضم٣مل ايمسجقد ؟أهيام سُمٗمدم)) -5

 ((اظمِمقم فمٛمد ٞمزويمف َمـ ايمرىمقع إلم ايمسجقد، هؾ ي٘مقن فمعم يديف أم رىمبتٝمف؟)) -6

 .َم٣مهر ايمٖمحؾ يمُمٝمخٛم٣م ايمدىمتقر

 ّمغم.يمٙمُمٝمخ فمبد ايم٘مريؿ طُم  (؟(م اظمِمقم إذا ؽمجدد  ٗمَ َم٣مذا يُ )) -7

 صالسمف زمال ٞمزاع. ٦مواظمسٟميم٥م إَمر همٝمٜم٣م واؽمع، وزمٟمي ىمٝمٖمٝم٥م َمٛمٜمام ٞمزل اظمِمقم صح
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ـ ضم٨م ايمبٝم٦م َمَ »  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:32)

 ؟ شرصمع ىمٝمقم ويمدسمف أَمف ،همٙمؿ يرهم٧م وِل يٖمسؼ

 َمـ ضمدي٧م أيب هريرة ،وَمسٙمؿ ، أطمرصمف ايمبخ٣مريهذا ضمدي٧م صحٝمح :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 (.ريض اهلل فمٛمف

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

 ؟شصالة ضمٖمظ ايمٗمرآن» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ ضمدي٧م:33)

 هذا  ضمدي٧م َمٛم٘مر زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 ٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم)ومٙم٦م 

إن اهلل فمز وصمؾ »  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:34)

ٙمتٛم٣م زمٔمبدك اظم٠مَمـ ٞم٘مت٤م ىم  وَ  ،هم١مذا َم٣مت وم٣مٓ : ي٣م رب ،٘مكم ي٘متب٣من فمٚمٙمفٙمَ ؾ زمٔمبده َمَ ىم  وَ 

ممٙمقءة َمـ َمالئ٘متل  وم٣مل : ؽمامئل .يمٛم٣م أن ٞمِمٔمد إلم ايمسامء نْ ذَ ٟمْ ف همَ وومد ومبّمتَ  ،فمٚمٙمف

 !وم٣مل : أريض ممٙمقءة َمـ طمٙمٗمل يسبحقين .وم٣مٓ : ائذن يمٛم٣م أن ٞمس٘مـ إرض !حقنسب  يُ 

إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م واىمتب٣م  ،اين وامحداينػم  وىمَ  الينٙم  وهَ  ح٣مين ب  فمعم ومػم فمبدي همَس  قَم٣مويم٘مـ ومُ 

 ؟ش ذيمؽ يمٔمبدي

 (.(يـخمتٌم َمٛمٜم٣مج ايمٗم٣مصد)ر ايمس٣مئؾ أٞمف ومرأ هذا احلدي٧م دم )ىمَ وذَ 

 هذا  احلدي٧م زم٣مؿمؾ، ويُمبف أن ي٘مقن َمقضقفًم٣م(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

بقا َمس٣مصمدىمؿ ٛم  صَم » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:35)

 ؟شُصٛم ٣مفم٘مؿ

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ َمقضقع (. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 َمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: وإ)ومٙم٦م 
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إن يمٙمٚمٗمٝمؿ  » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:36)

د اهلل فمز وصمؾ ؽمبٔمكم أيمػ ؽمٛم٥م َم٣م زمكم بَ ىمٚمـ فمَ  -شمالشم٥م أي٣مم َمـ نمغم ري٣مء زم٣مإلؽم٘مٛمدري٥م

 ؟شايمروم وايمٔمرب

 .ْمالٞمف دم نم٣مي٥م ايمٓمٜمقر (هذا ضمدي٧م زم :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

وم٣ميم٦م فم٣مئُم٥م : َم٣م »  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:37)

 ؟ش وٓ رآه َمٛمل ،ط  ومَ   رأي٦م فمقرة ايمٛمبل 

 هذا احلدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

ك فمـ إنمامض ٜمَ ٛمْ هؾ هٛم٣مك ضمدي٧م يَ  :قيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل(( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احل38)

 ؟ ايمٔمكم دم ايمِمالة

 ك يم٘مٛمف ضٔمٝمػ(.ٜمَ ٛمْ هٛم٣مك ضمدي٧م يَ  ،ٞمٔمؿ :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

إٞمف ؽمٝم٘مقن زمٔمدي » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:39)

 ؟ش ؿٞمقهٙمتٜمؿ َُم٠مذ  ٖمْ ومقم ؽِم 

 هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

ؾمٜمد }ـ ومرأ: َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:41)

إن ايمديـ فمٛمد اهلل }[ إلم ومقيمف: 68]آل فمٚمران:  {...اهلل أٞمف ٓ إيمف إٓ هق واظمالئ٘م٥م

همٗم٣مل: وأٞم٣م أؾمٜمد زمام ؾمٜمد اهلل زمف، أؽمتقدع اهلل هذه ايمُمٜم٣مدة  ،[69ان: ]آل فمٚمر {اإلؽمالم
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همٝمٗمقل اهلل  ،ك زمِم٣مضمبٜم٣م يقم ايمٗمٝم٣مَم٥مسمَ ٠مْ يُ »: . وم٣مل رؽمقل اهلل شا وهل رم فمٛمد اهلل فمٜمًد 

 ؟شٙمقا فمبدي اجلٛم٥مدطِم ـ وذم زم٣ميمٔمٜمد، أَ وأٞم٣م أضمؼ َمَ  ،د إرم  ٜمِ فمَ  فمبٌد »سمٔم٣ملم: 

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 محد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أ)ومٙم٦م 

 ايمقيمٝمٚم٥م ضمؼ، » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:46)

٣م وطمرج دطمؾ ؽم٣مرومً  ،ـ دطمؾ فمعم نمغم دفمقةوَمَ  .٤م همٗمد فمٍم اهلل ورؽمقيمفجُي  همَٚمـ ِل

 ؟ش اغمً ٕمِ َمُ 

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ هبذا ايمتامم(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

أطمرصمف ايمُمٝمخ٣من فمـ أيب  ،. همث٣مزم٦مشجي٤م همٗمد فمٍم اهلل ورؽمقيمف ـ ِلهمٚمَ  »أَم٣م ومقيمف: 

 َمقومقهًم٣م.اهلل فمٛمف  ريض  هريرة

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

إىمؾ دم ايمسقق » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:42)

 ؟ش دٞم٣مءة

 هذا  ضمدي٧م َمقضقع(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

أن ايمٛمبل صعم اهلل » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:43)

 ؟ ششذيمؽ َمٛم٘مقس ايمٗمٙم٤م»ٗم٣مل: هم ،ؾ فمٚمـ ومرأ ايمٗمرآن َمٛم٘مقؽًم٣مئِ فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ؽُم 

ازمـ إٞمام صح ذيمؽ فمـ  ،دم اظمرهمقع هذا احلدي٧م ٓ أفمٙمؿ يمف أصاًل  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 ؟يٗمرأ ايمٗمرآن َمٛم٘مقؽًم٣م أرأي٦م رصماًل  ،ي٣م أزم٣م فمبد ايمرمحـ :صم٣مءه همٗم٣مل َمسٔمقد: أن رصماًل 

 .وم٣مل: ذيمؽ َمٛم٘مقس ايمٗمٙم٤م(

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 
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قهمقن أٞمتؿ سمُ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:44)

 ؟شفمعم اهلل أٞمتؿ طمغمه٣م وأىمرَمٜم٣م ،ؽمبٔمكم أَم٥م

 هذا ضمدي٧م ضمسـ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

َمرهمقفًم٣م. وهذه ايمسٙمسٙم٥م  ،دهفمـ صَم  ،فمـ أزمٝمف ،ز زمكم ضم٘مٝمؿهم٣محلدي٧م رواه مج٣مفم٥م فمـ هَبْ  

أو  ٛمتَٗمدـ َم٣م ِل َي٣ميمػ َم٣م دم ايمِمح٣مح أو يُ واخلالص٥م أن ضمديثٜم٣م حُيس   .ىمالم َمٔمروف ٜم٣مهمٝم

 قن نمري٤م اظمتـ.ي٘م

 ،ٝم٥مٙمْ يم٘مؾ رء ضمِ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:45)

 ؟ش ٝم٥م ايمٗمرآن ايمِمقت احلسـٙمْ وضمِ 

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

 يَ ْسِ يمٝمٙم٥م أُ  رُت َمر» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:46)

 !ي٣م صمػميؾ؟  ـ ه٠مٓءَمَ  :ومٙم٦م». وم٣مل: شض ؾمٖم٣مهٜمؿ زمٚمٗم٣مريض َمـ ٞم٣مررَ ٗمْ يب فمعم ومقم سمُ 

 ؟ش طمْمب٣مء أَمتؽ، ايمذيـ يٗمقيمقن َم٣م ٓ يٖمٔمٙمقن :وم٣مل

 ن ضمدي٧م أٞمس صحٝمح، ويمف فمٛمف ؿمرق(.إ)همٟمصم٣مب:

 .أمحد آل رصم٤م(: ىمؾ ايمْمرق ٓ ختٙمق َمـ َمٗم٣مل)ومٙم٦م 

  .ايمْمرق يمف وصمٜم٥م ومقي٥م زمٚمجٚمقع هذه همتِمحٝمح ايمُمٝمخ احلدي٧َم  

 هم٣مخلػم حمتٚمؾ، وأٞم٣م َمع إفماليمف. .همٙمف وصمٜم٥م أيًّم٣م (دم ىمؾ ؿمرومف َمٗم٣مل) :ـ وم٣ملوَمَ 

ج هذا احلدي٧م نمغم اإلَم٣مم رَ طْم ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمٚمـ أَ 47)

ؿم٣مف » ، وهذا احلدي٧م يرويف ازمـ فمب٣مس وم٣مل:يمبخ٣مري، َمع زمٔمض ايم٘مت٤م ايمتل ذضمتفا

 ؟ش ـَج ْح هم٣مؽمتٙمؿ ايمرىمـ زم٣مظمِ  ،ج٥م ايمقداعزمٔمغم دم ضَم فمعم   ايمٛمبل 
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 ( ...٣مئل وازمـ َم٣مصمفَس وايمٛم   أطمرج هذا احلدي٧م أيًّم٣م َمسٙمؿ وأزمق داود :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 ر ايمُمٝمخ َمِم٣مدر ىمثغمة.ىمَ وذَ 

يمف،  ح أيب فمبد اهلل إيُب   ح َمسٙمؿ يمٙمٛمقوي، وىمذا َذْ همّمٝمٙمتف ايممموح همٗم٣مل:  َذْ  َذىَمرَ شمؿ 

ن اظمٔمبقد، وحتٖم٥م إضمقذي، وفم٣مرض٥م إضمقذي...وذىمر ايمُمٝمخ وَمٔم٣مِل ايمسٛمـ، وفمق

 ذوضًم٣م ىمثغمة.

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

قن اهلل فمُ ْد شمالشم٥م يَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:48)

ورصمؾ ىم٣من يمف فمعم  .٣مٗمٜمْمٙم  همال يستج٣مب هلؿ: رصمؾ ىم٣مٞم٦م حتتف اَمرأة ؽمٝمئ٥م اخلٙمؼ همٙمؿ يُ 

وٓ سم٠مسمقا } :وومد وم٣مل اهلل فمز وصمؾ ،٣م َم٣ميمفورصمؾ آسمك ؽمٖمٝمٜمً  .د فمٙمٝمفٜمِ ُْم رصمؾ َم٣مل همٙمؿ يُ 

 ؟ش {ايمتل صمٔمؾ اهلل يم٘مؿ ومٝم٣مًَم٣م ايمسٖمٜم٣مء أَمقايم٘مؿ

 ؾ زم٣ميمقومػ، ودم زمٔمّمف ٞم٘م٣مرة(.هذا ضمدي٧م َُمٔمَ  :: )ومٙم٦مهمٟمصم٣مب

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

ايمْمٔم٣مم إلم  ٤م  ضَم أَ » ؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( و49)

 ؟شاهلل َم٣م ىمثرت فمٙمٝمف إيدي

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :: )ومٙم٦مهمٟمصم٣مب

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

ـ مت٣مم صالة َمِ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:51)

 ؟ش ، أن َيٙمٔمٜم٣م زمكم رصمٙمٝمفرصمٙمٝمف دم ا ِل ي٘مـ ٞمٔمالهأضمدىمؿ إذ

 .ا (: هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ صمد  : )ومٙم٦مهمٟمصم٣مب

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 
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وِل  ٤َم ب  ْمَ ـ سمَ َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:56)

 ؟ش ض٣مَمـ ي٘مـ زم٣ميمْم٤م َمٔمروهًم٣م، همٟمص٣مب ٞمٖمًس٣م همام دوهن٣م، همٜمق

 هذا  ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

ىم٣من   ايمٛمبل  أن» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:52)

إذا اصمتٜمد دم ايمدفم٣مء ، وشؽمبح٣من اهلل ايمٔمٓمٝمؿ»ع رأؽمف إلم ايمسامء، همٗم٣مل: همَ رَ  ،إذا أمهف إَمر

 ؟ ششي٣م ومٝمقم ي٣م ضمل»وم٣مل: 

 ا(.هذا  ضمدي٧م ضٔمٝمػ صمد   :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

إن اهلل ي٠ميد هذا » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:53)

 ؟ش ايمديـ زم٣ميمرصمؾ ايمٖم٣مصمر

 هذا  ضمدي٧م صحٝمح(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(. أمحد آل رصم٤م(: وإَمر)ومٙم٦م 

وم٣مل رزم٘مؿ فمز  » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:54)

ؿمٙمٔم٦م فمٙمٝمٜمؿ ايمُمٚمس ٕوصمؾ: يمق أن فمب٣مدي أؿم٣مفمقين ٕؽمٗمٝمتٜمؿ اظمْمر زم٣ميمٙمٝمؾ، و

 ؟ش أؽمٚمٔمتٜمؿ صقت ايمرفمد زم٣ميمٛمٜم٣مر، وظم٣م

 هذا  ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 ام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىم)ومٙم٦م 

ؿ َمٛم٘مؿ ٙمِ فمَ ـ َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ احلدي٧م ايمٗمدد:55)

 ؟ش ٣مَم٣م ِل يممك يب ؾمٝمئً  ،وٓ أزم٣مرم نمٖمرت يمف ،أين ذو ومدرة فمعم َمٕمٖمرة ايمذٞمقب

 ا (.هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ صمد   :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:
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 هلل(.أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف ا)ومٙم٦م 

٤م اظمقازيـ َِم ٛمْ سمُ  » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:56)

قن سمَ ٠مْ وأهؾ احل٨م، همٝمُ  ك زمٟمهؾ ايمِمالة وأهؾ ايمِمٝم٣مم وأهؾ ايمِمدوم٥مسمَ ٠مْ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م، همٝمُ 

٤م إصمر َِم  هلؿ ديقان، ويُ مَم ٛمْ ٤م هلؿ َمٝمزان وٓ يُ َِم ٛمْ ك زمٟمهؾ ايمبالء همال يُ سمَ ٠مْ زم٣مظمقازيـ، ويُ 

 ؟ش٣م زمٕمغم ضمس٣مبب  فمٙمٝمٜمؿ ص

 ا (.هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ صمد   :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م  

أيام َم٠مَمـ ئمْمس » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:57)

 ؟ش إٓ ىم٣من اإليامن شم٣مزمًت٣م دم ومٙمبف ،س٣مت َمتقايمٝم٣متْمَ شمالث فمَ 

وَمٖم٣مريد ايمديٙمٚمل ىمذيمؽ ىمام هق َمٔمروف فمٛمد  .زم٣مؿمؾهذا  ضمدي٧م  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 ايمٔمٙمامء(.

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

ـ ومرأ ؽمقرة َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:58)

 ؟ش ِل سمِمبف هم٣موم٥م أزمًدا ،ايمقاومٔم٥م ىمؾ يمٝمٙم٥م

 .هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ( :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل )ومٙم٦م 

يمٝمس اإليامن » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:59)

ٓ  ،وايمذي ٞمٖمز زمٝمده !ف إفماملتْ ومَ د  ويم٘مـ َم٣م وومر دم ايمٗمٙم٤م وَص  ،وٓ زم٣ميمتٚمٛمل زم٣ميمتحقم

 ؟ش ٚمف٘مِ حُيْ » :لوم٣م ؟َم٣م يتٗمٛمف ،ي٣م رؽمقل اهلل :وم٣ميمقا شدطمؾ فمبد اجلٛم٥م إٓ زمٔمٚمؾ يتٗمٛمفيَ 

 هذا  ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 
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ل زمبزاومف َد ـ فمَ َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:61)

 ًٓ ىم٣من َمـ  : َمـ أؽمامء اهلل زمبزاقاؽماًم  وِل يٚمُح  ،وأَم٣مط فمٛمف إذى ، هللفمـ اظمسجد إصمال

 ؟ش٣مئـ فمب٣مد اهللضٛم

 ا(.هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ صمد   :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

ٔم٧م بيَ     ىم٣من» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:66)

 ،ي٣م رؽمقل اهلل :زمرىم٥م أيدي اظمسٙمٚمكم، ومٝمؾ إلم اظَمَْم٣مهر، همٝم٠مسمك  زم٣مظم٣مء همٝمممزمف يرصمق

يـ دِ  ن  إِ  ،زمؾ َمـ اظمْم٣مهر ،ٓ»أم َمـ اظمْم٣مهر؟ وم٣مل:  ايمٝمؽ ٤م  ضَم صمديد أَ  رٍّ ضقء َمـ صَم ايمق

 ؟ ششاهلل احلٛمٝمٖمٝم٥م ايمسٚمح٥م

 هذا  ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

  ىم٣من رؽمقل اهلل» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:62)

 ؟شلاذيمؽ همبٔمد ايمزو درَمل اجلٚمرة يقم ايمٛمحر ضحك، وأَم٣م زمٔميَ  

 هذا  ضمدي٧م صحٝمح(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

ريض اهلل  فمـ فمٚمر ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م َم٣م صم٣مء63)

ن رهبؿ فمز وصمؾ، همٝمٗمقَمقن زمكم آدم، همٝمٟمسمق إن هلل َمالئ٘م٥م ي٘متبقن أفمامل زمٛمل»  :وم٣مل فمٛمف

سمٙمؽ  ٦ْم بِ شمْ سمٙمؽ ايمِمحٝمٖم٥م، أَ  ِؼ يمْ ويٛمممون صحٖمٜمؿ، همٝمٗمقل اهلل فمز وصمؾ: أَ  يديف

 .ورأيٛم٣مه اقا ايمِمحٝمٖم٥م: ؾمٜمدٞم٣م َمٔمٜمؿ طمغمً ٗمُ ٙمْ روا أن يُ َمِ همتٗمقل اظمالئ٘م٥م، ايمذيـ أُ  .ايمِمحٝمٖم٥م

 ؟ش إهنؿ أرادوا زمف نمغم وصمٜمل :وم٣مل
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ريض  فمـ ازمـ فمٚمر ل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م َم٣م صم٣مء( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛم64)

ـَ يٗمقل اهلل سمٔم٣ملم:  :ٞمزل اهلل فمعم ٞمبلإن دم زمٔمض َم٣م أَ  » :اهلل فمٛمٜمام رزومؽ طمٙمٗمؽ وأَ أَ  ،آدم ازم

ـَ ؟ٔمبد نمغميوسمَ  ـَ  ؟!سمدفمقين وسمٖمر َمٛمل ،آدم ! ازم ـَ  ؟!وسمٛمس٣مين كذىمرأ ،آدم ازم  اسمِؼ  ،آدم ازم

 ؟ش اهلل شمؿ ٞمؿ ضمٝم٧م ؾمئ٦م

 ((ز ايمٔماملٛمْ ىمَ ))وفمزاه دم  ،همٙمؿ أومػ فمعم ؽمٛمده دي٧م إولأَم٣م احل :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

زمـ هم٣مرس دم أَم٣ميمٝمف، (( ٕمحد ٛمٝم٥محت٣مهم٣مت ايمس  اإل))، وىمذيمؽ ايمث٣مين فمزاه دم (ُرؽْمَتفـ)يم

 .واخلٙمٝمقم

 وَمٖم٣مريد هذه ايم٘مت٤م َمٛم٣مىمغم دم ايمٕم٣ميم٤م(. ،ويٕمٙم٤م فمعم ـمٛمل فمدم شمبقهتام 

 اهلل(. أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف)ومٙم٦م 

اظم٠مَمـ َمـ أطمٝمف  » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:65)

 ؟ش طمرىفمـ إ إلضمدامه٣م ، ٓ نمٛمكزمٚمٛمزيم٥م ايمٝمديـ

 ؽمٛمده ضٔمٝمػ إلفمّم٣ميمف(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

ح أن ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف هؾ ص :( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل(66)

 ؟شاهلل زمْمٛمف ٓ أؾمبعَ »وم٣مل دم َمٔم٣موي٥م زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من ريض اهلل فمٛمف:  وؽمٙمؿ

 )ومٙم٦م: ٞمٔمؿ(.همٟمصم٣مب:

أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل( هم٣محلدي٧م فمٛمد َمسٙمؿ دم )ومٙم٦م 

 صحٝمحف.

فمٙمٝم٘مؿ ح تَ ٖمْ ؽمتُ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:67)

٣م أو أرزمٔمكم ط همٝمٜم٣م أرزمٔمكم يقَمً ازمَ ـ رَ ، َمَ (زويـومَ ) :ح فمٙمٝم٘مؿ َمديٛم٥م يٗم٣مل هل٣متَ ٖمْ أهم٣مق، وؽمتُ 
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يمٝمٙم٥م، ىم٣من يمف دم اجلٛم٥م فمٚمقد َمـ ذه٤م، فمٙمٝمف ززمرصمدة طمرضاء، فمٙمٝمٜم٣م ومب٥م َمـ ي٣مومقسم٥م 

 ؟ش محراء، هل٣م ؽمبٔمقن أيمػ َمٌماع َمـ ذه٤م، فمعم ىمؾ َمٌماع زوصم٥م َمـ احلقر ايمٔمكم

 ضمدي٧م َمقضقع، وزمْمالٞمف ـم٣مهر(.هذا  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

أضم٣مدي٧م َمسح ايمقصمف زم٣ميمٝمد  فمـ ؽمئٙم٦ُم  :همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( وم٣مل( و68) 

ًٓ ىمَ زمٔمد ايمدفم٣مء، وذَ  ا زمكم ؿم٣مئٖمتكم َمـ ايمُمب٣مب، همِٚمـ وم٣مئؾ: إٞمف  ضم٣مد  ر ايمس٣مئؾ أن صمدا

واضمت٨م ايمٗم٣مئٙمقن زم٣ميمبدفمٝم٥م زمٗمقل ؽمٙمْم٣من ايمٔمٙمامء ايمٔمز زمـ فمبد  .ف زمدفم٥مـ وم٣مئؾ: إٞموَمِ  .صم٣مئز

 !همٛمرصمق حتٗمٝمؼ اظمٗم٣مم واؽمتٝمٖم٣مء ايم٘مالم يمُمٖم٣مء ايمِمدور .ايمسالم: إٞمف ٓ يٖمٔمٙمف إٓ اجلٜم٣مل

ضم٣مصٙمف: أن َم٣م ورد َمـ أضم٣مدي٧م َمرهمقفم٥م دم  ،دم ؽمبع صٖمح٣مت صمقازًم٣م ؿمقياًل  همٟمصم٣مب

ٓ يِمح َمٛمٜم٣م  -دال  وايمس٣مئ٤م زمـ طَم  ر: ىمحدي٧م ازمـ فمب٣مس وفمٚمَمسح ايمقصمف زمٔمد ايمدفم٣مء

ٓ يِمح )زمؾ وم٣مهل٣م ايمُمٝمخ زمٌميح ايمٔمب٣مرة:  .رء فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

 . (وؽمٙمؿ دم هذا ايمب٣مبصعم اهلل فمٙمٝمف ايمٛمبل  فمـ ضمدي٧م

وم٣مل:   ،همبٔمد أن اؽمتٔمرض ايمُمٝمخ اخلالف ايمٖمٗمٜمل دم اظمسٟميم٥م ،٣مهذا ضمديثٝم ٣م أَم٣م همٗمٜمٝم  

 -وأمحد زمـ ضمٛمبؾ ب َم٣م ذه٤م إيمٝمف ايمثقري وازمـ اظمب٣مرك، وَم٣ميمؽدم هذا ايمب٣مهم٣ميمِمقاب 

 واهلل أفمٙمؿ(. .َمـ ىمراهٝم٥م ذيمؽ

أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(، ٓ يِمح دم ايمب٣مب طمػم )ومٙم٦م 

 .َمرهمقع

 ر همٝمٜم٣م فمعم اظمخ٣ميمػ.٘مَ وٓ ُيٛمْ  ،أَم٣م َمـ ٞم٣مضمٝم٥م ايمٖمٗمف، هم٣مَٕمر واؽمع دم اظمسٟميم٥م 

 قلم  ىمام سم٘مقٞمقا يُ » يمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ا69)

 ؟ش فمٙمٝم٘مؿ

 هذا  ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:
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 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

ىم٣من رؽمقل اهلل » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:71)

 ؟ش همئ فمٙمٝمٜم٣موي٘م٣م ،ٗمبؾ اهلدي٥مصعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ يَ 

 هذا ضمدي٧م صحٝمح(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: احلدي٧م فمٛمد ايمبخ٣مري دم صحٝمحف.)ومٙم٦م 

فمـ فم٣مئُم٥م  ،فمـ هُم٣مم زمـ فمروة ،همرواه فمٝمسك زمـ يقٞمس ،يم٘مـ رصمح ايمٛمٗم٣مد إرؽم٣ميمف 

 َمرهمقفًم٣م.

احزمـ اجَل زمٝمٛمام أرؽمٙمف وىمٝمع  ِِ وحُم  ر   ع.  زمـ اظُمقر  ٣م

 ونمغمهؿ.  ...وايمدارومْمٛمل ار وايمؼمَمذيز  وايمبَ  كم وأزمق داودٔمِ رؽم٣ميمف ازمـ َمَ إوومد رصمح 

 .وايمٛم٣مس يرؽمٙمقٞمف ،د ضمدي٧م فم٣مئُم٥مٛمِ ْس وم٣مل اإلَم٣مم أمحد: ىم٣من فمٝمسك زمـ يقٞمس يُ وومد 

ِق فمٛمد فمَ رْ ـ ِل يَ َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:76)

 ؟شصم٥ماهلل زم٣ميمٕمٝم٤م، همٙمٝمس هلل همٝمف ضم٣م وِل َيَش  يستِح َمـ ايمٔمٝم٤مايمُمٝم٤م وِل 

 هذا  ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

بٝمتـ رصمؾ ٓ يَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:72)

 ؟ش مرَ فمٛمد اَمرأة شمٝم٤م، إٓ أن ي٘مقن ٞم٣مىمًح٣م أو ذا حَمْ 

 د ايمٛمٜمل زمثٝمقزم٥م اظمرأة؟ٝم  ٕٞمف ومَ  :ايمب٘مرؿ َمٛمف أٞمف جيقز اظمبٝم٦م فمٛمد ٜمَ ووم٣مل ايمس٣مئؾ: هؾ ُيٖمْ 

 هذا ضمدي٧م صحٝمح(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: ويمٝمس إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

 ،َمرهمقفًم٣م ،ايمززمغم، فمـ صم٣مزمر قأزم شمٛم٣م ،ؿٝمْ َُم هُ هم٣محلدي٧م أطمرصمف َمسٙمؿ ونمغمه َمـ ؿمرق فمـ 

 زمف.
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 َمٔمٙمقل زمٔمٛمٔمٛم٥م أيب ايمززمغم. سمٌمحًي٣م َمـ أيب ايمززمغم دم أي ؿمريؼ، هم٣مخلػم رَ وِل أَ 

...إلم أطمره، همال يٖمٜمؿ َمٛمف اجلقاز وإٞمام طمرج خمرج ايمس٣مئؾ: هؾ ُيْٖمَٜمؿ َمٛمف أٞمفوأَم٣م ومقل 

 ايمٕم٣ميم٤م، همال َمٖمٜمقم يمف.

إن اإليامن سزم٣مل » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:73) 

 ؟ش فمٙمٝمف د  اإليامن، هم١من سم٣مب رُ ع َمٛمف سزم٣مل ٞمزِ يرسزمٙمف اهلل َمـ ؾم٣مء، هم١مذا زٞمك ايمٔمبد ُ

 ا(.ي٧م ضٔمٝمػ صمد  هذا ضمد :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

اسمٗمقا اهلل ضمؼ }» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:74)

 ؟ش كَس ٛمْ ر همال يُ ىمَ ْذ ويُ  ،رٖمَ ٘مْ ر همال يُ ٘مَ ُْم ويُ  ،ٍَم ٔمْ : أن يْم٣مع همال يُ {سمٗم٣مسمف

 )ايمِمقاب دم هذا احلدي٧م ايمقومػ، وٓ يِمح َمرهمقفًم٣م(.همٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

د ايمبالء: ىمثرة ٜمْ صَم » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:75)

 ؟ش َمع ومٙم٥م ايمًمء ايمٔمٝم٣مل

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ َم٘مذوب(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

َمرهمقفًم٣م وٓ َمقومقهًم٣م، همٗمد  ، ٓ يِمح اآل رصم٤م(: احلدي٧م ضٔمٝمػ صمد  أمحد )ومٙم٦م 

ٖمف ٔم  دم صمزئف فمعم ايمْمػماين، وومد َض  فِ يْ وَ دَ رْ دم َمُمٝمختف، واٞمتٗم٣مه ازمـ َمَ  ايمسٜمرورديأطمرصمف 

 اهلل.  رمحٜمام ،حمٚمد فمٚمرو زمـ فمبد ايمٙمْمٝمػايمُمٝمخ إيمب٣مين، وايمُمٝمخ 

ٙمٝمف وؽمٙمؿ فمعم ايمت٘م٣مشمر دم مجٙم٥م َمـ همٙمٗمد ضم٧م ايمٛمبل صعم اهلل فم :أَم٣م َمٔمٛمك احلدي٧م همٚمٛم٘مر

 إضم٣مدي٧م.

ل فمـ صالة هَنْ  فمـ ايمٛمبل  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( هؾ صح76)

 ؟ايمِمبٝم٣من دم ايمِمػ إول
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 ٓ أفمٙمؿ دم هذا ايمب٣مب هنًٝم٣م صحٝمًح٣م(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

إن يمٙمٚمرأة دم  » يمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ا77)

ِم٣مهل٣م َمـ إصمر ىم٣مظمتُمحط دم ؽمبٝمؾ اهلل، هم١من هٙم٘م٦م همٝمام زمكم محٙمٜم٣م إلم وضٔمٜم٣م إلم همِ 

 ؟ش ذيمؽ همٙمٜم٣م أصمر ايمُمٜمٝمد 

 .هذا  ضمدي٧م ضٔمٝمػ( :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 .أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل()ومٙم٦م 

، وىمذا ايمُمٝمخ أمحد ((دٝمْ َمسٛمد فمبد زمـ مُحَ خٛم٣م ايمٔمدوي دم حتٗمٝمٗمف ))ػ ؽمٛمده ؾمٝمٔم  وومد َض  

 أزمق ايمٔمٝمٛمكم.

ْمقا اإلَم٣مم، ؽم  وَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:78)

 ؟ش ؾٙمَ دوا اخَل وؽُم 

 هذا ضمدي٧م َمٗم٣مرب زمآطمره(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 َمـ َمٗم٣مل. محد آل رصم٤م(: زمؾ ىمؾ ؿمرومف ٓ ختٙمقأ)ومٙم٦م 

صعم  زمـ فمٖم٣منهؾ شَمَب٦م أن فمثامن  :ؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل(( وؽمئ79)

 ؟ زم٣ميمٗمرآن دم رىمٔم٥م

 اهلل فمٛمف(. ومد صح هذا إشمر فمـ فمثامن ريض :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

هذا أشمر  فمثامن، همٝمٚم٘مـ أن سمِمحح، طم٣مص٥م أن أمحد آل رصم٤م(: يمف فمدة ؿمرق فمـ)ومٙم٦م 

 َمقومقف.

 ازهد دم ايمدٞمٝم٣م» ـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فم81)

 ؟ش حيبؽ اهلل، وازهد همٝمام فمٛمد ايمٛم٣مس حيبؽ ايمٛم٣مس

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:
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َمؼموك وهق زمـ فمٚمرو ايمٗمرر  همٖمٝمف طم٣ميمد :اأمحد آل رصم٤م(: زمؾ هق ضٔمٝمػ صمد  )ومٙم٦م 

 احلدي٧م.

فمٙمٝم٘مؿ زمخّم٣مب » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:86)

 ؟ش هم١مٞمف أرفم٤م يم٘مؿ دم صدور فمدوىمؿ، وأرنم٤م يم٘مؿ دم صدور ٞمس٣مئ٘مؿ :ايمسقاد

 هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

ايمٖمجؾ،  إذا أىمٙمتؿ» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:82)

 ؟شّمٚم٥مهم٣مذىمروين فمٛمد أول وم ،همٟمردسمؿ أن ٓ َتدوا رحيف

ـ ؾمؿ رائح٥م احلدي٧م، ويمق َمرة دم هذا  زم٣مؿمؾ، ـم٣مهر ايمبْمالن يم٘مؾ َمَ  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 ضمٝم٣مسمف(.

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

ٓ سمقضع » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:83)

 ؟ش ايمٛمقايص إٓ دم ضم٨م أو فمٚمرة

 ػ(.هذا ضمدي٧م ضٔمٝم :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

 فمقم   ٦ْم َض رِ فمُ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:84)

 ذٞمقب أَمتل، همٙمؿ أرَ  فمقم   ٦ْم َض رِ وفمُ  .رصمٜم٣م ايمرصمؾ َمـ اظمسجدضمتك ايمٗمذاة َُي  ،أصمقر أَمتل

 ؟ش شمؿ ٞمسٝمٜم٣م ٣م أفمٓمؿ َمـ ؽمقرة َمـ ايمٗمرآن أو آي٥م أوسمٝمٜم٣م رصمؾذٞمبً 

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. : )ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 
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زمقا ايمٗمرآن، رِ فمْ أَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:85)

 ؟ش سقا نمرائبفوايمتٚمِ 

 هذا  ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 خ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝم)ومٙم٦م 

إن ايمذي يمٝمس دم » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:86)

 ؟ش ىم٣ميمبٝم٦م اخلرب -صمقهمف رء َمـ ايمٗمرآن

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

أيت٣من َمـ آطمر » :( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م87)

 ؟ش ـ ومرأ هبام دم يمٝمٙمتف ىمٖمت٣مهَمَ  ،ؽمقرة ايمبٗمرة

 وَمسٙمؿ(. ، أطمرصمف ايمبخ٣مريهذا  ضمدي٧م صحٝمح :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

ي٣م أهي٣م »  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م احلدي٧م ايمٗمدد:88)

َمـ ومبؾ أن سمدفمقين همال  ،ا فمـ اظمٛم٘مرقْ واهْنَ  وا زم٣مظمٔمروفرُ َمُ  وصمؾ يٗمقل: ايمٛم٣مس، إن اهلل فمز

 ؟ش !!همال أٞمٌمىمؿ وسمسٟميمقين همال أفمْمٝم٘مؿ، وسمستٛمٌموينأصمٝمب٘مؿ، 

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

ك ايمِمػ رَ ـ سمَ َمَ » دي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضم89)

 ؟ش اهلل يمف أصمر ايمِمػ إول َػ ٔمَ ْض إول خم٣مهم٥م أن ي٠مذي أضمًدا، أَ 

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 
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إن يمٙمِمالة » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:91)

 ؟شـ اٞمتٗمص َمٛمٜم٣م ؾمٝمًئ٣م، ضمقؽم٤م همٝمٜم٣م فمعم َم٣م اٞمتٗمصاظم٘متقزم٥م فمٛمد اهلل وزًٞم٣م، َمَ 

 هذا ضمدي٧م َمقضقع(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

ؾ س  ـ نمَ َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م وَمٔمٛمك ضمدي٧م:96)

٣م َمـ اإلَم٣مم هم٣مؽمتٚمع وِل ر وازمت٘مر، وَمُمك وِل يرىم٤م، ودٞم٘م  يقم اجلٚمٔم٥م وانمتسؾ، شمؿ زمَ 

 ؟ش ر صٝم٣مَمٜم٣م وومٝم٣مَمٜم٣مصْم أَ  ،ىم٣من يمف زم٘مؾ طمْمقة فمٚمؾ ؽمٛم٥م :غُ ٙمْ يَ 

 هذا ضمدي٧م صحٝمح(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 .أمحد آل رصم٤م(: زمؾ هق ضمدي٧م ضٔمٝمػ َمـ ىمؾ ؿمرومف)ومٙم٦م 

َمرهمقفًم٣م.  ...ضمدشمٛمل أوس زمـ أوس ايمثٗمٖمل :إؾمٔم٧م ايمِمٛمٔم٣مين أيبلم ؿمرومف ؿمريؼ وْ وأَ  

، وأطمرج يمف َمسٙمؿ فمـ نمغم ٔمتػَم ؼ َمـ َمُ قشم  ، وهق ِل يُ زمـ آدةذاضمٝمؾ  وأزمق إؾمٔم٦م اؽمٚمف 

 أوس. 

 .ثب٦موزم٣مومل ؿمرق احلدي٧م وؾمقاهده ضٔمٝمٖم٥م ٓ سمَ 

ر زمبٝم٣من ضٔمػ ىمَ د  اسمذىمغم َمـ ))دم مجع ؿمرومف دم صمزء ضمديثل أؽمٚمٝمتف:  وومد ذفم٦ُم  

 ه.مْم مت٣مَمف وٞمَ إ اهلل رس  يَ  ((ر وازمت٘مر٘م  ـ زمَ َمَ  :ضمدي٧م

ؾ ْس همٟموصم٤م ايمٕمُ  ،ـ صم٣مَمع زوصمتفهم٘م٣من طمالص٥م ذضمف: َمَ  ،ضمف ايمُمٝمخ ضمٖمٓمف اهللشمؿ َذَ 

 .فمٙمٝمٜم٣م وفمعم ٞمٖمسف

ًٓ ـ مَجَ َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:92)  ع َم٣م

 ؟شوىم٣من إسه فمٙمٝمف : ِل ي٘مـ يمف همٝمف أصمرق زمفد  َِم ضمراًَم٣م، سمَ 

 هذا  ضمدي٧م ضمسـ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 ل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.يمٝمس إَمر ىمام وم٣مأمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 
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 ٚمٔم٣من أزمق ايمسٚمح، وهمٝمف ضٔمػ طم٣مص٥م َمع ايمتٖمرد.اج زمـ ؽَم ر  زمؾ احلدي٧م ضٔمٝمػ، همٝمف دَ 

َمر  أن ايمٛمبل   ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:93)

 ؟ش إلم ص٣مضم٤م هذا ايمٗمػم َمـ دٞمٝم٣مىمؿ ٤م  ضَم أَ  رىمٔمت٣من»فمعم ومػم همٟمؾم٣مر ايمٝمف ووم٣مل: 

 ي٧م ضمسـ(.هذا ضمد :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 يمٝمس إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

 زمؾ احلدي٧م ضٔمٝمػ َمٔمٙمقل: 

 ًٓ  :ووم٣مل ،ضم٣مسمؿ فمٛمف ؽمقى أيب روِ اين، وِل يَ قَ ٙمْ : َمداره فمعم ضمٖمص زمـ فمبد اهلل احُل أو

 صدوق. 

 ،  ىمام فمٛمد ازمـ أيب ؾمٝمب٥م. ريض اهلل فمٛمف  ؾ احلدي٧م زم٣ميمقومػ فمعم أيب هريرةفمِ شم٣مٞمًٝم٣م: أُ 

ئمٛمل نمري٤م ايمسٛمد  :أمحد()ومٙم٦م  .هذا ضمدي٧م نمري٤م ضمسـ :شم٣ميمًث٣م: وم٣مل ازمـ ص٣مفمد

 واهلل أفمٙمؿ. .ضمسـ اظمٔمٛمك

 ٛم٥م ايمّمٔمػ.ٓمِ ده َمَ ر  ٖمَ وسمَ  ،ـ َمٔمجؿ ايمْمػماين إوؽمطرازمًٔم٣م: ِل َيرصمف ايمُمٝمخ إٓ َمِ 

 أضمًدا َمـ إئٚم٥م ايمست٥م ٦م أنبَ هؾ شمَ  :( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل(94)

 زمٔمّمٜمؿ دم ىمتبٜمؿ اظمُمٜمقرة اظمتداويم٥م أو دم نمغمه٣م؟رووا فمـ 

 .ٞمٔمؿ( :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 .أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل()ومٙم٦م 

ـ أراد آؿمالع فمٙمٝمٜم٣م همٙمغمصمع ٕصؾ ر همّمٝمٙمتف أَمثٙم٥م، يمٝمس هذا َمٗم٣مم زمسْمٜم٣م، َمَ ىمَ وومد ذَ  

 (.6/334ايم٘مت٣مب )

ؽمٙمامن َمٛم٣م آل » فمـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( 95)

 ؟ش ايمبٝم٦م

 ا(.صمد   هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:
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 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

 فمـ ومقل ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل(96)

 ؟ش  رؽمقل اهلليِض رْ اهلل ظم٣م يُ  ؼ رؽمقل رؽمقلهم  ايمذي وَ  احلٚمد هلل»ظمٔم٣مذ ظم٣م أرؽمٙمف إلم ايمٝمٚمـ: 

 هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

وهؿ: ايمبخ٣مري، وايمؼمَمذي،  ،سمّمٔمٝمػ اخلػم فمـ فمدد َمـ إئٚم٥م ؾ ايمُمٝمخٗمَ وومد ٞمَ 

، وايمدارومْمٛمل، وازمـ ضمزم، وازمـ ؿم٣مهر، وازمـ ضمجر، وازمـ اجلقزي، وفمبد احلؼ اإلؾمبٝمقم

  قم، وإيمب٣مين.ٝمْ ٗمَ وايمٔمُ 

 ٖمف ؾمٝمخٛم٣م ايمٔمدوي.ٔم  وَض  :(آل رصم٤م أمحد )ومٙم٦م

َم٣م  يمقٓ إَمؾ» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:97)

 ؟ش س نم٣مرس ؾمجًرارَ أرضٔم٦م أم ويمًدا، وٓ نمَ 

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 (.أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل)ومٙم٦م 

ٛم٣م رؽمقل اهلل بَ ْمَ طَم »  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:98)

  ومؿ ». شمؿ وم٣مل: شهمٙمٝمٗمؿ ٝم٦ُم ٚم  ـ ؽَم إن َمٛم٘مؿ َمٛم٣مهمٗمكم، همٚمَ »د اهلل وأشمٛمك فمٙمٝمف شمؿ وم٣مل: ٚمِ همَح

-إن همٝم٘مؿ »شمؿ وم٣مل:  ،ك ؽمت٥م وشمالشمكم رصماًل ٚم  . ضمتك ؽَم شي٣م همالن، ومؿ ي٣م همالن، ومؿ ي٣م همالن

ع ومد ىم٣من ئمرهمف، ٛم  ٗمَ . وم٣مل: همٚمر فمٚمر زمرصمؾ ممـ ؽمٚمك َمُ شهم٣مسمٗمقا اهللَمٛم٣مهمٗمكم،  –أو: َمٛم٘مؿ 

   ؟شا يمؽ ؽم٣مئر ايمٝمقم، همٗم٣مل: زمٔمًد  همٗم٣مل: َم٣م يمؽ؟ همحدشمف زمام وم٣مل رؽمقل اهلل 

 هذا  ؽمٛمده ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 
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 :قا ايمٝمٗمكمٚمُ ٙم  ٔمَ سمَ » ل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛم99)

 ؟ش هم١مين أسمٔمٙمٚمف

 هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

ايمتدزمغم ٞمِمػ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:611)

 ؟ش اظمٔمٝمُم٥م

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

ـ ضم٨م وِل َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:616)

 ؟شهمٗمد صمٖم٣مين ،يزرين

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

ٔمب٥م ايمُمب٣مب ؾُم » ( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل612)

 ؟ش َمـ اجلٛمقن

 هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

قا مم٣م ئسمقض» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:613)

 ؟ش زمف اظمراصمؾ ٦ْم ٙمَ َمس٦م ايمٛم٣مر، ونمَ 

قا مم٣م ئسمقض»أَم٣م ؾمْمر احلدي٧م إول:  .ايمتامم هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ هبذا :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

ريض اهلل فمٛمٜمؿ،  ،وفم٣مئُم٥م وأيب هريرة همِمحٝمح َمـ ضمدي٧م زيد زمـ شم٣مزم٦م، شَمس٦م ايمٛم٣مر

 يم٘مٛمف َمٛمسقخ ىمام هق َمٗمرر دم َمقضٔمف(.
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 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

إَمر اظمٖمٓمع، » :( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م614)

 ؟ش ٚمؾ اظمّمٙمع، وايممم ايمذي ٓ يٛمٗمْمع: إـمٜم٣مر ايمبدعواحلِ 

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

ك دم ٗمَ ٙمْ  يُ إن ايمٔم٣مِلِ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:615)

 ؟شاحلامر ايمٛم٣مر، ويدور ضمقل أَمٔم٣مئف َمثؾ

َمـ ضمدي٧م أؽم٣مَم٥م زمـ  ،وَمسٙمؿ ، أطمرصمف ايمبخ٣مريهذا  ضمدي٧م صحٝمح :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

ك دم ايمٛم٣مر، همتٛمديمؼ أومت٣مزمف دم ايمٛم٣مر، همٝمدور ىمام ٗمَ ٙمْ همٝمُ  ،جي٣مء زم٣ميمرصمؾ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م»ويمٖمٓمف:  ،زيد

 أيمٝمس ىمٛم٦َم  !َم٣م ؾمٟمٞمؽ؟ ،همالن يْ يدور احلامر زمرضم٣مه، همٝمجتٚمع أهؾ ايمٛم٣مر فمٙمٝمف همٝمٗمقيمقن: أَ 

وم٣مل: ىمٛم٦م آَمرىمؿ زم٣مظمٔمروف وٓ آسمٝمف، وأهن٣مىمؿ فمـ  !٣مظمٔمروف وسمٛمٜم٣مٞم٣م فمـ اظمٛم٘مر؟سمٟمَمرٞم٣م زم

 (.شاظمٛم٘مر وآسمٝمف

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.) ومٙم٦م

طمغم ايمٛم٣مس » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:616) 

 ؟ش أٞمٖمٔمٜمؿ يمٙمٛم٣مس

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)٦م ومٙم

َمٙمٔمقن ََمـ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:617)

 ؟ش زمف ضَمَٙمػ زم٣ميمْمالق أو ضَمٙم ػ

، وِل أومػ فمعم إؽمٛم٣مده، وومد ذىمره هذا  احلدي٧م ٓ أفمٙمؿ يمف أصاًل  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 .ايمٔمجٙمقين(
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 ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: وإَمر )ومٙم٦م 

اظم٠مذٞمقن أؿمقل » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:618)

 ؟ش ايمٛم٣مس أفمٛم٣موًم٣م يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

 ونمغمه(. هذا ضمدي٧م صحٝمح، أطمرصمف َمسٙمؿ :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ايمرضورات » )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل 619)

 ؟ش سمبٝمح اظمحٓمقرات

 إٞمام هق وم٣مفمدة همٗمٜمٝم٥م(. ،هذا يمٝمس زمحدي٧م :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ع اهلل مَجَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:661)

 ؟ش ، وزم٣مرك يم٘مام دم ؾَمػْمىمامؾمٚمٙم٘مام

 هبذا ايمسٝم٣مق(. هذا احلدي٧م ٓ أفمٙمؿ يمف أصاًل  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

إن اهلل سمٔم٣ملم » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:666) 

 ؟ش  جلبؾ ايمْمقر يمتقاضٔمفعم  ََتَ 

هذا دم ىمالم ٞمقٍف ام أفمٙمؿ، وإٞمام هذا احلدي٧م ٓ أصؾ يمف دم اظمرهمقع، همٝم :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 (.ايمب٘م٣مرم

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

ٛمل تٔمؽِم َم٣م وَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:662)

 ؟ش ٔمٛمل ومٙم٤م فمبدي اظم٠مَمـؽِم وٓ أريض، ويم٘مـ وَ  ؽمامئل

 وَمٛم٘مر َمـ ايمٗمقل(. هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:
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 .أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل()ٙم٦م وم

وهؿ: ازمـ  ، ا  هذا احلدي٧م فمـ رؽمقل اهلل قْ ٖمَ أهؾ ايمٔمٙمؿ ممـ ٞمَ  ر ايمُمٝمخ زمٔمَض ىمَ وومد ذَ  

 سمٝمٚمٝم٥م، وايمٔمراومل، وايمزرىمًم، وازمـ ضمجر، وايمسخ٣موي.

ـ اهلل ٔمَ يمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:663)

 ؟ش ٣م وٓ َمِمٙمًٝم٣م إٓ يمدنمتفٓ سمدع ٞمبٝم   ايمٔمٗمرب:

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 .إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

 ا.:  أؽم٣مٞمٝمده ضٔمٝمٖم٥م، وَمتٛمف َمٛم٘مر صمد  وأزيد أٞم٣م همٟمومقل 

أهؾ َم٘م٥م أدرى » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:664)

 ؟شزمُمٔم٣مهب٣م

 (.ذا احلدي٧م ٓ أصؾ يمف، ويمٝمس زمحدي٧مه :)ومٙم٦م:همٟمصم٣مب

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ؽمبٔم٥م ٓ يٛمٓمر » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:665)

اهلل فمز وصمؾ إيمٝمٜمؿ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م، وٓ يزىمٝمٜمؿ، وٓ جيٚمٔمٜمؿ َمع ايمٔم٣مظمكم، يدطمٙمقن ايمٛم٣مر 

اهلل فمٙمٝمف:  ، سم٣مبٚمـ سم٣مبهم ،، إٓ أن يتقزمقا، إٓ أن يتقزمقا، إٓ أن يتقزمقاأول ايمداطمٙمكم

ايمٛم٣مىمح يده، وايمٖم٣مفمؾ ، واظمٖمٔمقل زمف، وَمدَمـ اخلٚمر، وايمّم٣مرب أزمقيف ضمتك يستٕمٝمث٣م، 

 ؟ش واظم٠مذي صمغماٞمف ضمتك يٙمٔمٛمقه، وايمٛم٣مىمح ضمٙمٝمٙم٥م صم٣مره

 هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

  ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(. لأمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣م)ومٙم٦م 

ازمـ ضمجر، ووهؿ: ازمـ ىمثغم،  ،اٖمقا اخلػم صمد  ٔم  ر همّمٝمٙمتف زمٔمض ايمٔمٙمامء ممـ َض ىمَ وومد ذَ 

 ازمـ اجلقزي، وأؾم٣مر إلفماليمف ايمبٝمٜمٗمل.و
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ىمؾ َم٣م يٙمٜمق زمف »  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:666)

 ؟شهم١مهنـ َمـ احلؼ :َمالفمبتف أهٙمفزمٗمقس وسمٟمديبف همرؽمف و فايمرصمؾ اظمسٙمؿ زم٣مؿمؾ، إٓ رَمٝم

ر َمـ طَم آهذا ضمدي٧م صحٝمح يمف ؾمقاهد، َمٛمٜم٣م ضمدي٧م فمٗمب٥م، ويمف ؾم٣مهد  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 ضمدي٧م صم٣مزمر زمـ فمبد اهلل...(.

اصمٔمؾ زمكم » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:667) 

 ؟ش ئفًس٣م ضمتك يٛمتٜمل أىمؾ َمـ أىمٙمف واظمتقضئ َمـ وضقٖمَ إذان واإلوم٣مَم٥م ٞمَ 

 هذا  ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

 ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ ضمدي٧م رواه َمسٙمؿ دم صحٝمحف:668)

فمعم أهٙمؽ  إٞمف يمٝمس زمِؽ »٣م، ووم٣مل: أوم٣مم فمٛمده٣م شمالشمً  ظم٣م سمزوج أم ؽمٙمٚم٥م أن رؽمقل اهلل 

 ؟ش يمٛمس٣مئل ٔم٦ُم ب  ؽَم  يمِؽ  ٔم٦ُم ب  ، وإن ؽَم يمِؽ  ٔم٦ُم ب  ؽَم  هقان، إن ؾمئ٦ِم 

 وذىمر ايمس٣مئؾ أن ايمٔمٙمامء سم٘مٙمٚمقا دم هذا احلدي٧م.

ٙمػ دم هذا احلدي٧م اطمتالهًم٣م ىمثغًما، يم٘مٛمف ٓ ي٠مشمر فمعم همٗمد اطمتُ  ،ٞمٔمؿ :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 صح٥م احلدي٧م(.

دطمؾ أضمد ٓ يَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:669) 

زمسؿ اهلل ايمرمحـ »وَم٣م هق ؟ وم٣مل:  ،ي٣م رؽمقل اهلل  :ومٝمؾ شإٓ زمجقاز َمروراجلٛم٥م 

 ؟شايمرضمٝمؿ

 هذا  ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 
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فمؼ  أن ايمٛمبل   ضمدي٧م  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م621)

 ؟ ـ ىمبًُم٣موفمـ احلس ،فمـ احلسـ ىمبًُم٣م

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

أؾمٗمك إؾمٗمٝم٣مء » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:626)

 ؟ش طمرةـ اصمتٚمع فمٙمٝمف همٗمر ايمدٞمٝم٣م وأَمَ 

 هذا  ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.إَمر ىمام أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

أَم٣من ايمٔمبد » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:622)

 ؟شصم٣مئز

 هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر َمرهمقفًم٣م(. :: )ومٙم٦مهمٟمصم٣مب

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

َمر أ ايمٛمبل  أن» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:623)

 ؟شزمـ ىمٔم٤م أن ي٘مػم َمـ ؽمقرة وايمّمحك إلم آطمر ايمٗمرآن ُأيَبّ 

 هذا  ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :: )ومٙم٦مهمٟمصم٣مب

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ايمٗمٛم٣مفم٥م ىمٛمز ٓ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:624)

 ؟شديٛمٖم

 ا(.هذا  ضمدي٧م ضٔمٝمػ صمد   :: )ومٙم٦مهمٟمصم٣مب

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )٦م ومٙم
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اسمٗمقا ضمس٣مم » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:625)

 ؟شايمٛمٔمؿ

 ِل أومػ فمٙمٝمف هبذا ايمٙمٖمظ(.ومٙم٦م: : )همٟمصم٣مب

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

ىم٣من رؽمقل اهلل » هلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف ا626)

 ؟ش أؿمٙمؼ ىمؾ أؽمغم، وأفمْمك ىمؾ ؽم٣مئؾ ،إذا صم٣مء رَمّم٣من 

 هذا  ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :: )ومٙم٦مهمٟمصم٣مب

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

فمعم  ؾ رصمؾوُمتِ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:627)

 ؟شض ومريًُم٣مٕمِ بْ إٞمف ىم٣من يُ  :اهلل زْمَٔمَده، همٗم٣مل: أَ فمٜمد ايمٛمبل 

 هذا  ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

إذا صمٙمس ايمٗمقم » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:628)

 ؟شوصمؾ ايم٘مٟمس، دارت فمٙمٝمٜمؿ يمٔمٛم٥م اهلل فمزرت فمٙمٝمٜمؿ افمعم ذاهبؿ ود

 ا (.هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ صمد   :)ومٙم٦مب:همٟمصم٣م

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

 وإلم هٛم٣م اٞمتٜمك سمٙمخٝمص اظمجٙمد إول.

 (.448(، فمدد ايمقروم٣مت: )628فمدد إضم٣مدي٧م: )

 واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم
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 زمسؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ 

 زمداي٥م اظمجٙمد ايمث٣مين

زال أرزمٔمقن ٓ يَ » يٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلق629)

 : َمـ أَمتل ومٙمقهبؿ فمعم ومٙم٤م إزمراهٝمؿ، يدهمع اهلل هبؿ فمـ أهؾ إرض، يٗم٣مل هلؿرصماًل 

، وم٣ميمقا: ش ِمدوم٥مزمإهنؿ ِل يدرىمقه٣م زمِمالة وٓ زمِمقم وٓ : »، وم٣مل رؽمقل اهلل ش إزمدال

 ؟ش ٙمٚمسٙمٚمكمزم٣ميمسخ٣مء وايمٛمِمٝمح٥م يم»أدرىمقه٣م؟ وم٣مل:  ، همبؿَ  ي٣م رؽمقل اهلل

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 .قعَمرهم : وٓ يِمح دم إزمدال ضمدي٧مخايمُمٝم ووم٣مل

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ـ نمُمٛم٣م همٙمٝمس َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:631)

 ؟شَمٛم٣م، واظم٘مر واخلدئم٥م دم ايمٛم٣مر

 ٧م صحٝمح(.هذا ضمدي :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 َٕمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.ايمٝمس أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

 .ريض اهلل فمٛمف همٖمل صحٝمح َمسٙمؿ َمـ ضمدي٧م أيب هريرة شـ نمُمٛم٣م همٙمٝمس َمٛم٣مَمَ »: أَم٣م ومقيمف

وصمٜم٥م يمف كم، وسمِمحٝمحف زمُمقاهده همٖمل ىمؾ ؿمرومف يمِ  شواظم٘مر واخلدئم٥م دم ايمٛم٣مر»: أَم٣م ومقيمفو

 ومقي٥م.

ك همٝمف ايمٛمبل  ل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛم636)  ؽَمٚم 

 ر زمٗمتٙمف؟َمَ ايمٖمٟمر هم٣مؽمًٗم٣م، وأَ 

 هذا احلدي٧م صحٝمح(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 
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ىمـ دم ايمدٞمٝم٣م » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:632)

 ؟ش ٞمٖمسؽ َمـ أهؾ ايمٗمبقر د  وفمُ أو ىمٟمٞمؽ فم٣مزمر ؽمبٝمؾ،  ىمٟمٞمؽ نمري٤م

 (.ٞمٖمسؽ َمـ أهؾ ايمٗمبقر د  وفمُ  هذا ضمدي٧م صحٝمح، َم٣م فمدا ومقيمف: :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 ومٙم٦م )أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.

ذاىمر اهلل دم » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:633) 

 ؟ش ٝم٤مرَمّم٣من َمٕمٖمقر يمف، وؽم٣مئؾ اهلل همٝمف ٓ َي

 هذا  ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

دطمؾ همٗمراء يَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:634)

ث٥م ٔمِ ايمُم  » وم٣مل: .صٖمٜمؿ يمٛم٣م ي٣م رؽمقل اهلل :وم٣ميمقا شاجلٛم٥م ومبؾ أنمٛمٝم٣مئٜمؿ زمٟمرزمٔمكم طمريًٖم٣م لأَمت

أزمقاب  :ئمٛمل –رضون ايمسدد ٛم٘محقن اظمتٛمٔمامت، وٓ حَي س٥م شمٝم٣مهبؿ، ٓ يَ ايمدٞم ،رءوؽمٜمؿ

 ؟ش قن ىمؾ ايمذي هلؿْمَ ٔمْ قن ىمؾ ايمذي فمٙمٝمٜمؿ، وٓ يُ ْمُ ٔمْ ايمذيـ يُ  -ايمسٙمْم٣من 

 هذا ضمدي٧م صحٝمح(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

َ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:635)  ٙمقا ث  ٓ مُت

 ؟شزم٣ميمبٜم٣مئؿ

 هذا ضمدي٧م صحٝمح(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 ىم٣من ايمٛمبل  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:636) 

ذيمؽ ؾمٜمر يٕمٖمؾ ايمٛم٣مس فمٛمف زمكم رصم٤م »همٙمام ؽمئؾ فمـ ذيمؽ وم٣مل:  ٣من،أىمثر صٝم٣مًَم٣م دم ؾمٔمب

رهمع فمٚمقم وأٞم٣م ٤م أن يُ ضمِ ع همٝمف إفمامل إلم رب ايمٔم٣مظمكم، همٟمُ همَ رْ ورَمّم٣من، وهق ؾمٜمر سمُ 

 ؟شص٣مئؿ

 هذا  ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:
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 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

وم٣ميم٦م فم٣مئُم٥م  » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:637)

 ؟ش أىمثر صٝم٣مًَم٣م دم ؾمٜمر نمغم رَمّم٣من إٓ ؾمٔمب٣من ريض اهلل فمٛمٜم٣م: َم٣م رأي٦م رؽمقل اهلل 

 وَمسٙمؿ(. يهذا ضمدي٧م صحٝمح، أطمرصمف ايمبخ٣مر :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

رأى  أن  ايمٛمبل » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:638)

 ؟شأو ايمِمالة ره أن ئمٝمد ايمقضقءَمَ همٟمَ  ،إزاره اًل بِ ْس َمُ  رصماًل 

 هذا  ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.إَمر ىمام وم٣مل أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

وَم٣من فمـ أم رُ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:639)

َ رآين أزمق زم٘مر ريض اهلل فمٛمف أَ  :وم٣ميم٦م َمـ  همزصمرين زصمرة ىمدت أٞمٌمف ،ؾ دم صاليتٝم  مَت

ـ أؿمراهمف، س٘م  إذا وم٣مم أضمدىمؿ يمِمالسمف همٙمٝمُ » :يٗمقل شمؿ وم٣مل: ؽمٚمٔم٦م رؽمقل اهلل  ،صاليت

 ؟؟ششإؿمراف َمـ مت٣مم ايمِمالة كم٘مسمسهم١من : ام يتٚمٝمؾ ايمٝمٜمقدوٓ يتٚمٝمؾ ىم

 ا(.هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ صمد   :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

إن هلل َمالئ٘م٥م »  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:641)

زمٟمرض رء ىمؿ هم١مذا أص٣مب أضمَد  ،قرَ ي٘متبقن َم٣م ؽمٗمط َمـ وَ  ،دم إرض ؽمقى احلٖمٓم٥م

 ؟شينهمالة همٙمٝمٛم٣مد: أفمٝمٛمق

 هذا  ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 
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ش وم٣مل: ٛمَ اهلٝمثؿ زمـ ضَم » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ ضمدي٧م:646)

 ٤م  ضَم صمٙمف، همٗم٣مل يمف رصمؾ: اذىمر أَ رِ  ىمٛم٣م فمٛمد فمبد اهلل زمـ فمٚمر ريض اهلل فمٛمٜمام، هَمَخِدَرْت 

 ؟ش َمـ فمٗم٣ملٍ  طَ ُِم ، هم٘مٟمٞمام ٞمَ  ر ايمٛمبل  ىمَ همَذ  .ايمٛم٣مس إيمٝمؽ

وايمثقري ) :ووم٣مل .بٝمٔملزمذىمر زمٔمض أوصمف اخلالف همٝمف فمعم أيب إؽمح٣مق ايمس    همٟمصم٣مب

 أشمب٦م دم أيب إؽمح٣مق َمـ إسائٝمؾ، وفمبد ايمرمحـ زمـ ؽمٔمد شمٗم٥م، همٜمذا ايمقصمف ومقي(.

بٝمٔمل ـ وأزمق إؽمح٣مق دائاًم ٙمػ همٝمف فمعم أيب اؽمح٣مق ايمس  طمتُ شمر اأمحد آل رصم٤م(: وإ)ومٙم٦م 

 :فمـ فمبد ايمرمحـ زمـ ؽمٔمد وم٣مل ،وزهغم، فمـ أيب إؽمح٣مق  ػ فمٙمٝمف ـ ، همرواه ؽمٖمٝم٣منَم٣م َُيتٙمَ 

 همذىمره. زمـ فمٚمر ...اىمٛم٦م فمٛمد 

 زمـ فمٚمر... همذىمره.اىمٛم٣م فمٛمد  :سائٝمؾ فمـ أيب إؽمح٣مق فمـ اهلٝمثؿ زمـ ضمٛمش وم٣ملإورواه 

 ضٔمٝمػ. ،ؼ، وايمْمريؼ  إلم إسائٝمؾ همٝمف حمٚمد زمـ َمِمٔم٤مقشم  واهلٝمثؿ ِل يُ 

 ... همذىمره.فمـ أيب إؽمح٣مق ، فمٚمـ ؽمٚمع ازمـ فمٚمر ؾمٔمب٥م  ورواه

بٝمٔمل، فمـ أيب ؾمٔمب٥م، وم٣مل: ىمٛم٦م أَمًم َمع أزمق زم٘مر زمـ فمٝم٣مش، شمٛم٣م أزمق إؽمح٣مق ايمس  ورواه 

 ر.أوصمف ُأطَم  ؿهمذىمره. وشمَ  ...ازمـ فمٚمر

ح حمٗمؼ وصمًٜم٣م َمـ صم  هم١من رَ  عم ىمؾ ضم٣ملوم٣مئؿ، وفم فمعم أيب إؽمح٣مقأن اخلالف  :هم٣محل٣مصؾ

ايمقصمقه، همٙمـ يتٚم٘مـ َمـ سمِمحٝمحف يمٔمٛمٔمٛم٥م أيب إؽمح٣مق اظمقصمقدة دم ىمؾ ايمْمرق، وهق 

 َمُمٜمقر زم٣ميمتديمٝمس.

شمر ايمُمٝمخ إيمب٣مين رمح٣مت اهلل فمٙمٝمف، ويمٔمؾ سمّمٔمٝمٖمف َمبٛم٣مه فمعم فمٛمٔمٛم٥م أيب ػ إٔم  وومد َض 

 ؟ايمثقري  أو ازمـ فمٝمٝمٛم٥مإؽمح٣مق َمع اخلالف فمٙمٝمف، َمع فمدم ايمتٛمِمٝمص فمعم ؽمٖمٝم٣من هؾ هق 

ٔمٙمؿ يٚمٝمٛمف َم٣م ضمتك ٓ سمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ يمٖمٓم٥م:642)

دم ضمدي٧م ايمسبٔم٥م ايمذيـ  شٔمٙمؿ ؾماميمف َم٣م سمٛمٖمؼ يٚمٝمٛمفضمتك ٓ سمَ »، ايمتل صقاهب٣م: شسمٛمٖمؼ ؾماميمف

 ؟ش وممـ ايمٗمٙم٤م وايمقهؿ دم هذه ايمٙمٖمٓم٥م .يٓمٙمٜمؿ اهلل دم ـمٙمف
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أن ايمقهؿ دم هذا ايمٗمٙم٤م َمـ حيٝمك ايمٗمْم٣من رمحف  همٝمفح صم  رَ  ايمُمٝمخ زم٘مالم َم٣مسمع، همٟمصم٣مب

 اهلل(.

رد دم سمٖمسغم قيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م و( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احل643) 

ؿ زمٔمّمٜم٣م سٙم  إن ايمٔمبد يمٝمٔم٣ميم٨م ىمرب اظمقت وؽم٘مرات اظمقت، وإن َمٖم٣مصٙمف يمٝمُ » ايمٗمرؿمبل:

 ؟ش م ايمٗمٝم٣مَم٥مسمٖم٣مرومٛمل وأهم٣مرومؽ إلم يق ،فمٙمٝمؽ ايمسالم :فمعم زمٔمض وسمٗمقل

 هذا  ضمدي٧م زم٣مؿمؾ َمقضقع(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

دوا ٣مهِ صَم » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:644)

ـ ٞمف يمٝمس َمإو ،هم١من إصمر دم ذيمؽ ىمٟمصمر اظمج٣مهد دم ؽمبٝمؾ اهلل :أٞمٖمس٘مؿ زم٣مجلقع وايمٔمْمش

 ؟شاهلل َمـ صمقع وفمْمش فمٚمؾ أضم٤م إلم

وايمسب٘مل أٞمف  ؾ ايمُمٝمخ فمـ ايمٔمراوملٗمَ وٞمَ  (هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ ٓ أصؾ يمف :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 .ٓ إؽمٛم٣مد يمف

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

يرويف ازمـ فمب٣مس  احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ 645)

 ؟ش ضمؼ»، ودم رواي٥م: شرؤي٣م إٞمبٝم٣مء وضمل» َمرهمقفًم٣م:

 هذا احلدي٧م ٓ يِمح َمرهمقفًم٣م إلم ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 .إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

 وزمف وم٣مل ؾمٝمخٛم٣م ايمٔمدوي ضمٖمٓمف اهلل. 

هؾ ورد أن ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف  :( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل(646)

 ؟ش زمقضع احلٛم٣مء فمٙمٝمٜم٣م ي اجُلرحداوِ يُ  ىم٣من وؽمٙمؿ

 ٞمٔمؿ(.  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:
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 يمٝمس إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

زمف ايمؼمَمذيهم٣محلدي٧م نمَ  ّمٔمٖمف دم وَمٔمٛم٣مه٣م أٞمف يُ  (نمري٤م) :وم٣مل زمٔمد إطمراصمف يمف :أي .ر 

 ايمٕم٣ميم٤م.

 َمرهمقفًم٣م. ،سمف ؽمٙمٚمكدوومد رواه َمـ ؿمريؼ هم٣مئد َمقلم فمبٝمد اهلل زمـ فمقم فمـ َمقٓه فمـ صَم 

 وهق فمبد ايمرمحـ زمـ أيب اظمقال. ،ًٔم٣م يمٖم٣مئدت٣مزمِ ر ايمُمٝمخ َمُ ىمَ وومد ذَ 

 كم  إذ هق يمَ  :اإلؾم٘م٣مل ٓ يتٚمثؾ دم هم٣مئد، وإٞمام دم فمبٝمد اهلل زمـ فمقم َمقٓه واحلؼ أن

 .ت٨م زمخػمه، ٓ ؽمٝمام َمع ايمتٖمرداحلدي٧م، ٓ حُي 

 واهلل أفمٙمؿ. ،ػ اخلػمّمٔم  فمٙمٝمف يُ  ٛم٣مءً زمِ و 

 ن فمٙمتف ـم٣مهرة!إـ يمٔمٙمتف زمٔمض اظمحٗمٗمكم وضٔمٖمقه، إذ ْم  ٖمَ زمتّمٔمٝمػ اخلػم، همٗمد سمَ وِل أسمٖمرد 

هؾ صحٝمح َم٣م رواه أمحد فمـ أٞمس  :( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل(647)

همٗم٣مم أفمرايب  شـ يٛمُمدٞم٣م ؟أهمٝم٘مؿ َمَ » :وم٣مل أن ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ،ريض اهلل فمٛمف

ضمتك ؽمٗمط   همتقاصمد ايمٛمبل  !!٤م وٓ راِق ٙمٝمس هل٣م ؿمِ ضمٝم٥م اهلقى ىمبدي، هم ٦ْم ٔمَ َس همٗم٣مل: يمَ 

 رداؤه ؟

هذا احلدي٧م زم٣مؿمؾ َمقضقع، وهق َمـ أؽمٚم٨م ايم٘مذب وأزمرده، وومد ص٣من  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

اهلل اإلَم٣مم أمحد أن يقدع َمثؾ هذا ايمب٣مؿمؾ دم )َمسٛمده( همٙمؿ يروه أمحد وٓ نمغمه، وِل يروه 

 (.٘مثرون َمـ ختري٨م اظمقضقفم٣متإٓ أَمث٣مل ايمديٙمٚمل ممـ يُ 

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

 ، وهلذىمره٣م ازمـ ىمثغم ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ ومِم٥مٍ 648)

ر ايمٛمبل َمَ وؿمٙم٤م آؽمتٕمٖم٣مر، وَم٢م، همٟمَ  واؽمتٕم٣مث وأٞمُمد دفم٣م فمٛمد ومػم ايمٛمبل  أن رصماًل  

 أضمد احل٣مِيـ دم اظمٛم٣مم أن يٛمْمٙمؼ طمٙمٖمف همٝمبممه؟ 

 هذه ايمٗمِم٥م َمٛم٘مرة(. :)ومٙم٦م٣مب:همٟمصم
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 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ص٣مضم٤م ايمرَمد » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:649)

 ؟ش ٔم٣مدٓ ي

 هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.محد آل رصم٤م(: أ)ومٙم٦م 

ؼ ٔمَ ِْم ىم٣من يُ  هؾ ورد أن ايمرؽمقل  :يمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل(( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ا651)

 إذا ؽمٚمع ايمٗمرآن؟

 ورد، يم٘مٛمف ِل يِمح(. ،ٞمٔمؿ :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

اجلٜم٣مد خمتٌم » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:656)

 ؟ش ؿمريؼ اجلٛم٥م

 (.(( زمال إؽمٛم٣مداظمٕمٛمل))ره ازمـ ومداَم٥م دم ىمَ ذَ  ،ِل أومػ فمٙمٝمف :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ُأوسمٝم٦م صمقاَمع » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:652)

 ؟شٌم رم احلدي٧م اطمتِم٣مًراايم٘مٙمؿ، واطمتُ 

 هق ضٔمٝمػ هبذا ايمتامم(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.د آل رصم٤م(: أمح)ومٙم٦م 

إن زمٔمض اخلْمب٣مء يٗمقل:  ؽمٚمٔم٦ُم  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل(653)

همٜمؾ ورد هذا  .وايمذي أفمٙمٚمف أٞمف ؾمٜمر واضمد . زم٣ميمرفم٤م َمسغمة ؾمٜمريـٌِم ٞمُ  ايمٛمبل 

 وهؾ هق صحٝمح؟ ؟ايمٙمٖمظ
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يمثبقت ىمام ٓ زمكم ايمقرود وا ٞمٔمؿ، ورد احلدي٧م هبذا ايمٙمٖمظ. وهٛم٣مك همرق :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 شم٣مزمًت٣م، واحلدي٧م َمٛم٘مر هبذا ايمٙمٖمظ(. َيٖمك، همٙمٝمس ىمؾ وارد

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

 ؟شإن ايمٖمٗمر ىمٖمر» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:654)

، شىم٣مد ايمٖمٗمر أن ي٘مقن ىمٖمًرا»ِل أومػ فمٙمٝمف هبذا ايمٙمٖمظ، يم٘مٛمف ورد زمٙمٖمظ:  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 وٓ يِمح فمعم أي ضم٣مل(.

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ٓ َتٔمٙمقا فمعم » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:655)

 ؟ش ؾمٝمًئ٣م ٍف ٔمؼمِ َمُ  ايمٔم٣مومٙم٥م َمـ ومقلِ 

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ َمقضقع(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(. أمحد آل رصم٤م(:)ومٙم٦م 

إن يم٘مؾ رء » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:656)

 ؟ش ٓمقا فمٙمٝمٜم٣م٣مهمِ إولم، همَح   ةايمِمالة ايمت٘مبغم ، وُأْٞمَٖم٥مُ ُأْٞمَٖم٥مً 

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

يـ آهم٥م ايمد  » همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م: ( وؽمئؾ657)

 ؟ش ٕٞمقاءا

 ا(.هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ صمد   :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.صم٤م(: أمحد آل ر)ومٙم٦م 

  ىم٣من ايمٛمبل » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:658)

 ؟ش عم أرزمًٔم٣م، وإذا صعم دم زمٝمتف صعم رىمٔمتكمإذا صعم زمٔمد اجلٚمٔم٥م دم اظمسجد ص
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 (.ٓ أفمٙمؿ يمف أصاًل  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

أٞمف  ريض اهلل فمٛمٜمام  ازمـ فمٚمرفمـ   ((:صحٝمح َمسٙمؿ))أمحد آل رصم٤م(: صم٣مء دم )ومٙم٦م 

  ىم٣من رؽمقل اهلل»ىم٣من إذا صعم اجلٚمٔم٥م اٞمٌمف، همسجد ؽمجدسمكم دم زمٝمتف، شمؿ وم٣مل: 

 .شيِمٛمع ذيمؽ

 -دم اظمسجد صعم أرزمًٔم٣م، وإذا صعم دم زمٝمتف صعم رىمٔمتكم إذا صعم -أَم٣م ايمتٖمِمٝمؾ :)ومٙم٦م(

أَم٣مَمل َمراًرا وم٣ميمف   . همٜمق َمـ همٔمؾ ازمـ فمٚمر ريض اهلل فمٛمٜمام، ويمٝمس َمـ همٔمؾ ايمرؽمقل

 َمتٔمف اهلل زمتامم ايمِمح٥م وايمٔم٣مهمٝم٥م. ،ؾمٝمخٛم٣م َمِمْمٖمك زمـ ايمٔمدوي

  ايمٛمبل ىأَ رَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:659)

 ؟شر زمـ اخلْم٣مب يبقل وم٣مئاًم، همٛمٜم٣مه فمـ ذيمؽفمٚم

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

شمالث َمـ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:661)

ٖمخ دم اجلٖم٣مء: أن يبقل ايمرصمؾ وم٣مئاًم، أو يٚمسح صمبٜمتف ومبؾ أن يٖمرغ َمـ صالسمف، أو يٛم

 ؟ش ؽمجقده

 هذا احلدي٧م ٓ يِمح َمرهمقفًم٣م(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ىم٣من ايمرصمؾ َمـ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:666)

 ؟شضف زم٣مظمٗم٣مريضرَ ومَ  ،زمٛمل اسائٝمؾ إذا وومع فمٙمٝمف زمقل

 هذا ضمدي٧م صحٝمح(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

ٓ حتٙمٖمقا زمٕمغم » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:662) 

 ؟شؿ وٓ زمبٔمرةٓمْ وٓ سمستدزمروه٣م، وٓ سمستٛمجقا زمٔمَ  وإذا ختٙمٝمتؿ همال سمستٗمبٙمقا ايمٗمبٙم٥ماهلل، 
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 ا(.هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ صمد   :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

سمٛم٣مم فمٝمٛمل وٓ » ٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم663)

 ؟شيٛم٣مم ومٙمبل

 هذا ضمدي٧م صحٝمح(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ٓ حتؾ ايمِمدوم٥م » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:664)

 ؟ش يّ قِ ة ؽَم ر  يمٕمٛمل، وٓ يمذي َمِ 

 (.ضمدي٧م صحٝمحهذا  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: زمؾ دم ؿمرومف َمٗم٣مل.)ومٙم٦م 

صمٜمر زم٣ميمٗمراءة    أن ايمٛمبل هؾ صح :( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل(665)

 ؟ش دم صالة اجلٛم٣مزة، وأٞمف ومرأ ؽمقرة َمع ايمٖم٣محت٥م

فمـ ازمـ فمب٣مس ريض اهلل  . ويم٘مـ صح  ٓ أفمٙمٚمف صحٝمًح٣م فمـ ايمٛمبل  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 فمٛمٜمام(.

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

اجل٣مر أضمؼ زمدار » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:666)

 ؟شاجل٣مر أو إرض

 هذا ضمدي٧م ضمسـ شم٣مزم٦م(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 وىمذيمؽ .سمٌميح ومت٣مدة زم٣ميمتحدي٧م، وهق َمُمٜمقر زم٣ميمتديمٝمس رَ أمحد آل رصم٤م(: ِل أَ )ومٙم٦م 

ف ٛم٦م أٞمف ؽمٚمع َمبَ همٝمف ىمالم، نمغم أٞمف شمَ  ريض اهلل فمٛمف  رةٚمُ َمـ ؽَم ايمبٌمي  سـ ؽمامع احل

 ضمدي٧م ايمٔمٗمٝمٗم٥م.



 سعاف اللبيث بفتاوى احلديثتلخيص إ   

 

 

53    

 

فمـ صح٥م ضمدي٧م أن اَمرأة ضمج٦م  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل(667)

 ؟شأصمر ويمِؽ  ،ٞمٔمؿ»: أهلذا ضم٨م؟ وم٣مل:  همسٟميم٦م ايمٛمبل ، َمع صبل هل٣م

 ظمقؿمٟم، وَمسٙمؿ دم صحٝمحف(.هذا ضمدي٧م صحٝمح، أطمرصمف َم٣ميمؽ دم ا :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ؽمٚمٔم٦م ؾمٝمًخ٣م  همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( ؽمٟميمٛمل ؽم٣مئؾ همٗم٣مل: وم٣مل( و668)

ٖمف َص ووَ  . ٝم٦م يٗمقل دم أضمد اظمس٣مصمد: إن ضمدي٧م ايمذزم٣مزم٥م َم٘مذوب فمعم ايمٛمبل ذائع ايمِم  

َمع أين أفمٙمؿ أن أهؾ ايمٔمٙمؿ صححقه، وومد صم٣مديم٦م أضمد ايمٛم٣مس زمٔمد  !زمٟمٞمف ضمدي٧م َمٗمزز

ؾ ايمس٠مال إلم لجٙم٥م رؽِم هم٣مسمٖمٗمٛم٣م فمعم أن أُ  !هذه اظمح٣مِة، همٗم٣ميمقا : إن ىمالم ايمُمٝمخ َمٗمٛمع

 .ايمتقضمٝمد، راصمكم أن سمبسْمقا ايم٘مالم فمـ صح٥م احلدي٧م

ٝمف شمبقت  همكم  زمَ   ،ـ صٖمح٥ميواهمًٝم٣م ؾم٣مهمًٝم٣م  دم إضمدى وفممم ٣م ؿمقياًل همٟمصم٣مب ايمُمٝمخ صمقازمً 

 .وايمزيػ غايمزي أهؾ همٝمف فمعم ايمْم٣مفمٛمكم همٝمف َمـ د  اخلػم، ورَ 

هم٣مضمذروا أهي٣م ايمٗمراء أَمث٣مل ه٠مٓء. )ر ىمٙمامت همّمٝمٙمتف دم اجلقاب أن وم٣مل: طِم آوىم٣مٞم٦م  

 اٞمتٜمك. (واهلل اظمستٔم٣من

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

َم٣م َمـ َمسٙمؿ » ( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل669)

 ؟ش ٧م َمٛمٜم٣م ؿم٣مهًراإٓ زُمٔمِ  ،ع سفم٥م َمـ َمرضٌْمَ يُ 

 هذا ضمدي٧م صحٝمح(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 .إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

(، رهىمَ ـ ذَ ِل أصمد َمَ ) :وإن ىم٣من وم٣مل اهلٝمثٚمل ،هم٣مخلػم َمداره فمعم ؽم٣مِل زمـ فمبد اهلل اظمح٣مريب 

ص٣ميمح  :ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ .قيَس ٗمف ايمٖمَ شم  وو ،ؾٗمِ ٗمف، همٗمد وم٣مل ايمذهبل: َمُ شم  وَ  ـهٛم٣مك َمَ  نمغم أن

 ؾ ازمـ فمس٣مىمر سمقشمٝمٗمف فمـ إوزافمل.ٗمَ احلدي٧م. وٞمَ 
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 همحديثف ضمسـ دم أومؾ إضمقال، واظمتـ يمٝمس زمٚمستٛم٘مر.

ـ طمغم ؾمب٣مزم٘مؿ َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:671)

 ؟ش ف زمُمب٣مزم٘مؿب  َُم ـ سمَ ىمٜمقيم٘مؿ َمَ  وذ ،ف زم٘مٜمقيم٘مؿب  َُم سمَ 

 ا(.هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ صمد   :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.رصم٤م(:  أمحد آل)ومٙم٦م 

ازمـ فمب٣مس، أن  احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ 676)

زمف زمٛمق  آَمٛم٦م أٞمف ٓ إيمف إٓ ايمذي آَمٛم٦م}ظم٣م أنمرق اهلل همرفمقن وم٣مل: »وم٣مل:  ايمٛمبل 

ٛمل وأٞم٣م آطمذ َمـ ضم٣مل ايمبحر همٙمق رأيتَ  ،همٗم٣مل صمػميؾ: ي٣م حمٚمد [ 91]يقٞمس:  {إسائٝمؾ

 ؟شهمٟمدؽمف دم همٝمف خم٣مهم٥م أن سمدرىمف ايمرمح٥م

 هذا ضمدي٧م صحٝمح(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: زمؾ ىمؾ ؿمرومف ضٔمٝمٖم٥م.)ومٙم٦م 

َم٣م َمـ ٞم٣مؾمئ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:672)

 ؟ش ٣مديٗمً ُمٟم دم ايمٔمب٣مدة ضمتك يدرىمف اظمقت، إٓ أفمْم٣مه اهلل أصمر سمسٔم٥م وسمسٔمكم ِص يٛم

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

فمـ أيب زم٘مر » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م هذ احلدي٧م:673)

ٓ يرضىمؿ َمـ ضؾ } :ومقل اهلل فمز وصمؾ:  ٦م يمٙمٛمبل ديؼ ريض اهلل، فمٛمف وم٣مل: ومٙمايمِم  

إن اظمٔمِمٝم٥م إذا طمٖمٝم٦م ِل  ،يمٝمس هق ه٘مذا ي٣م أزم٣م زم٘مر»[ وم٣مل: 615]اظم٣مئدة:  {إذا اهتديتؿ

 ؟شسمرض إٓ فم٣مَمٙمٜم٣م، وإذا ـمٜمرت همٙمؿ يٕمغمه٣م ايمٔم٣مَم٥م، أوؾمؽ أن ئمٚمٜمؿ اهلل زمٔمٗم٣مب

 هذا ؽمٛمده ضٔمٝمػ هبذا ايمٙمٖمظ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:
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ديؼ أٞمف وم٣مل: أهي٣م ايمٛم٣مس، إٞم٘مؿ سمٗمرءون ٔمـ أيب زم٘مر ايمِم  هم ،ايمِمحٝمح وَم٣م رواه اجلامفم٥م هق

 {ي٣م أهي٣م ايمذيـ آَمٛمقا فمٙمٝم٘مؿ أٞمٖمس٘مؿ ٓ يرضىمؿ َمـ ضؾ إذا اهتديتؿ}هذه أي٥م: 

إن ايمٛم٣مس إذا رأوا »[، وإين ؽمٚمٔم٦م رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ يٗمقل: 615]اظم٣مئدة: 

 .شؿ اهلل زمٔمٗم٣مب َمٛمفأوؾمؽ أن ئمٚمٜم ،ايمٓم٣مِل همٙمؿ يٟمطمذوا فمعم يديف

 ايمقصمٜمكم صحٝمح. وي َمقومقهًم٣م وَمرهمقفًم٣م، وىمالوومد رُ 

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

إذا سمقضٟمت  » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:674)

ث دِ ضمتك حُتْ سم٘مت٤م يمؽ احلسٛم٣مت  :ؽ ٓ سمسؼميحتَ ٓمَ ٖمَ ضَم  ن  ؽمؿ اهلل واحلٚمد هلل: هم١مِ ٣مهمٗمؾ: زم

 ؟شَمـ ذيمؽ ايمقضقء

 هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

إن زمكم أيدي٘مؿ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:675)

 ؟شقًدا، ٓ جيقزه٣م إٓ ىمؾ ض٣مَمر َمٜمزولئفمٗمب٥م ىم

 هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.محد آل رصم٤م(: أ)ومٙم٦م 

ؿمٔمؿ أطم٣مه ـ أَ َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:676)

زمكم ىمؾ َم٣م د ٔمْ زمُ  ،طمٛم٣مدق ٥مزم٣مفمده اهلل َمـ ايمٛم٣مر ؽمبٔم :وؽمٗم٣مه َمـ َم٣مئف ،ا ضمتك يُمبٔمفطمبزً 

 ؟شئ٥م فم٣ممساِم طمٛمدومكم َمسغمة مَخ 

 قع(.هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ َمقض :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 
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ـ ضم٨م فمـ َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:677)

 ؟شثف اهلل يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م َمع إزمرارٔمَ ًَم٣م، زمَ رَ ٕمْ وايمديف أو وم٢م فمٛمٜمام َمَ 

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 ٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.إَمر ىمام وم٣مل ايمُمأمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ع زمام رزومف ٛمِ ـ ومَ َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:678)

 ؟ش دطمؾ اجلٛم٥م ،اهلل

 ا، زمؾ َمقضقع(.هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ صمد   :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

إذا أصبح ازمـ » ضمدي٧م: ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م679)

اهلل همٝمٛم٣م هم١مٞمام ٞمحـ زمؽ، هم١من اؽمتٗمٚم٦م  ٘مٖمر ايمٙمس٣من همتٗمقل: اسمِؼ آدم هم١من إفمّم٣مء ىمٙمٜم٣م سمُ 

 ؟ ش!وإن افمقصمج٦م افمقصمجٛم٣م ،اؽمتٗمٚمٛم٣م

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

إن احلزيـ دم » ( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل681)

 ؟ش ـمؾ ايمٔمرش يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

 هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ايمٙمٜمؿ زم٣مرك يمٛم٣م » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:686)

 ؟شٕمٛم٣م رَمّم٣منٙم  وزمَ  ،دم رصم٤م وؾمٔمب٣من

 ي٧م َمٛم٘مر(.هذا ضمد :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 
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وم٣مئؿ ضمٓمف  ب  رُ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:682)

 ؟شايمٔمْمش اجلقع ص٣مئؿ ضمٓمف َمـ صٝم٣مَمف ب  َمـ ومٝم٣مَمف ايمسٜمر، ورُ 

 هذا ضمدي٧م صحٝمح(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: هق ضمسـ زمْمريٗمٝمف.)ومٙم٦م 

رَمّم٣من أويمف » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:683)

 ؟ش، وأوؽمْمف َمٕمٖمرة، وآطمره فمتؼ َمـ ايمٛم٣مر٥مرمح

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 ا.أمحد آل رصم٤م(: هق ضٔمٝمػ صمد  )ومٙم٦م 

غ زمٛمق ٙمَ إذا زمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:684)

ًٓ ، وَم٣ميمف دُ يـ اهلل َدنَماًل اختذوا دِ  ،ايمٔم٣مص شمالشمكم رصماًل  ًٓ و  ؟ش، وفمب٣مده طَمَق

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ًٓ  » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:685)  إن يمٙمِمالة أو

ر وومتٜم٣م ضمكم يدطمؾ ووم٦م ُمٚمس، وآطِم ا، وإن أول ووم٦م صالة ايمٓمٜمر ضمكم سمزول ايمرً وآطِم 

 رّ ٖمَ ِْم ر وومتٜم٣م ضمكم سمَ وإن أول ووم٦م صالة ايمٔمٌم ضمكم يدطمؾ  وومتٜم٣م، وإن آطِم  .ايمٔمٌم

ر وومتٜم٣م ضمكم يٕمٝم٤م وإن أول ووم٦م اظمٕمرب ضمكم سمٕمرب ايمُمٚمس، وإن آطِم  .ايمُمٚمس

ر وومتٜم٣م ضمكم يٛمتِمػ وإن أول ووم٦م ايمٔمُم٣مء أطمرة ضمكم يٕمٝم٤م إهمؼ، وإن آطِم  .إهمؼ

 ؟شر وومتٜم٣م ضمكم سمْمٙمع ايمُمٚمسأول ووم٦م ايمٖمجر ضمكم يْمٙمع ايمٖمجر، وإن آطِم وإن  .ايمٙمٝمؾ

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ هبذا ايمسٝم٣مق(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 
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 زار أن رصماًل  » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:686)

ك فمٙمٝمف وم٣مل: أيـ سمريد؟ سمَ همٙمام أَ  ،٣م٘مً ٙمَ َمَ  صمتفرَ ْد فمعم َمَ   يمفيمف دم ومري٥م أطمرى، همٟمرصد اهلل ٣مأطًم 

٣م؟ وم٣مل: ٓ، نمغم أين هب  رُ وم٣مل: هؾ يمؽ فمٙمٝمف َمـ ٞمٔمٚم٥م سمَ  .٣م رم دم هذه ايمٗمري٥موم٣مل: أريد أطًم 

 ؟شٟمن اهلل ومد أضمبؽ ىمام أضمببتف همٝمفوم٣مل: هم١مين رؽمقل اهلل إيمٝمؽ، زم .أضمببتف دم اهلل فمز وصمؾ

 رصمف َمسٙمؿ ونمغمه(.أطم ،هذا ضمدي٧م صحٝمح :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

 ىرأ أن ايمٛمبل» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:687)

 ؟شهمٗم٣مل: ؾمٝمْم٣من يتبع ؾمٝمْم٣مٞم٥م ،٣مَم٥ميتبع مَحَ  رصماًل 

 هذا ضمدي٧م ضمسـ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 .أفمٙمف ايمدارومْمٛمل زم٣مإلرؽم٣ملهمٗمد   :زمؾ هق ضٔمٝمػ ٓ يِمح أمحد آل رصم٤م(:)ومٙم٦م 

وأفمٙمف ايمُمٝمخ َمٗمبؾ ايمقادفمل زمٔمٙمتكم: إولم: اإلرؽم٣مل. ايمث٣مٞمٝم٥م: اخلالف همٝمف فمعم حمٚمد زمـ  

 ل فمعم أٞمف ِل يّمبْمف.دمم٣م ي ،فمٚمرو

ك فمـ ٜمَ ٛمْ ايمذي يَ  ( فمـ صح٥م احلدي٧م( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل688)

 يمؽ؟ايمبٝمع وايممماء دم اظمسجد، وايمدفم٣مء فمعم هم٣مفمؾ ذ

 هذا ضمدي٧م صحٝمح(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

فمـ  ،فمـ أزمٝمف ،٤مٝمْ ٔمَ فمـ فمٚمرو زمـ ؾُم  ،النْج أمحد آل رصم٤م(: هق َمـ رواي٥م ازمـ فمَ )ومٙم٦م 

 ده.صَم 

ِل خت٣ميمػ أو سمٛمٖمرد زمٚمتـ  ـ هذه ايمسٙمسٙم٥م َم٣مس  حُتَ  :وهق) ،همجرًي٣م فمعم إصؾ ايمذي ٞمٗمقل زمف

 ٣م.ضمسٛمً  ٣مسٝم٘مقن احلدي٧م ضمديثً هم   (نمري٤م

وهؾ سمتحٚمؾ ؽمٙمسٙم٥م فمٚمرو زمـ ؾمٔمٝم٤م ايمتٖمرد  ؟ايمتٖمرد نفمجالويم٘مـ هؾ يتحٚمؾ ازمـ  

 ؟ هذا حيت٣مج إلم زمح٧م أوؽمع.اهبذ
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إذا  ،ي٣م فم٣مئُم٥م» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:689)

 ؟شصم٣مء ايمتٚمر همٜمٛمئٝمٛمل

 هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

إن اهلل حي٤م ىمؾ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:691)

 ؟ش ومٙم٤م ضمزيـ

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 وَمع ضٔمٖمف همٚمتٛمف َمٛم٘مر!! .إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ىمؾ ىمالم ازمـ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:696)

 ؟شىمر اهللأو هنًٝم٣م فمـ َمٛم٘مر، أو ذِ  فٓ يمف، إٓ أَمًرا زم٣مظمٔمرو فمٙمٝمف آدم

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

زمسبع  َح ب  َِم ـ سمَ َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:692)

 ؟شحر ؽِم مترات فمجقة، ِل يرضه ؽمؿ ذيمؽ ايمٝمقم وٓ

 (.٣مهذا ضمدي٧م صحٝمح، أطمرصمف ايمبخ٣مري وَمسٙمؿ  ونمغممه :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

إن يم٘مؾ فمبد » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:693)

ىم٣من ِصٝمتف دم  وإن .بقل دم إرضع يمف ايمٗمَ ِض ٝمتف دم ايمسامء ضمسٛم٣ًم، وُ هم١من ىم٣من ِص  :ِصٝمًت٣م

 ؟شدم إرض  فمدم ايمٗمبقل ع يمفِض ايمسامء ؽمٝمًئ٣م، وُ 

 .هذا ومد صح زمٕمغم هذا ايمٙمٖمظ :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:
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ريض اهلل فمٛمف  فمـ أيب هريرةيمٝمؽ يمٖمظ َمسٙمؿ: إ، و((ايمِمحٝمحكم))أَم٣م ايمِمحٝمح همٖمل  

 .بفضمِ ٣م همٟمَ ا دفم٣م صمػميؾ همٗم٣مل: إين أضم٤م همالٞمً إن اهلل إذا أضم٤م فمبًد » :وم٣مل: وم٣مل رؽمقل اهلل 

همٝمحبف أهؾ  .بقهضمِ ٣م همٟمَ ٣مل: همٝمحبف صمػميؾ، شمؿ يٛم٣مدي دم ايمسامء همٝمٗمقل: إن اهلل حي٤م همالٞمً وم

ا دفم٣م صمػميؾ همٝمٗمقل: إين وإذا أزمٕمض فمبًد  .بقل دم إرضشمؿ يقضع يمف ايمٗمَ  :وم٣مل .ايمسامء

بٕمض إن اهلل يُ  :بٕمّمف صمػميؾ، شمؿ يٛم٣مدي دم أهؾ ايمسامءهمٝمُ  :وم٣مل .ّمفٕمِ زمْ ٣م همٟمَ زمٕمض همالٞمً أُ 

 (.ششمؿ سمقضع يمف ايمبٕمّم٣مء دم إرض .بٕمّمقٞمفوم٣مل: همٝمُ  .ّمقهٕمِ زمْ ٣م همٟمَ همالٞمً 

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ـ اٞمٗمْمع إلم َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:694)

 ،ـ اٞمٗمْمع إلم ايمدٞمٝم٣موَمَ  .ومف َمـ ضمٝم٧م ٓ حيتس٤مزَ وصمؾ، ىمٖم٣مه اهلل ىمؾ َم٠مٞم٥م ورَ  اهلل فمز

 ؟شٙمف اهلل إيمٝمٜم٣مىمَ وَ 

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

إن اهلل اصْمٖمك »  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:695)

ٛم٣مٞم٥م ومريُم٣م، واصْمٖمك َمـ ومريش زمٛمل ٛم٣مٞم٥م َمـ زمٛمل إؽمامفمٝمؾ، واصْمٖمك َمـ زمٛمل ىمِ ىمِ 

 ؟ش َمـ زمٛمل ه٣مؾمؿه٣مؾمؿ، واصْمٖم٣مين 

 هذا ضمدي٧م صحٝمح، أطمرصمف َمسٙمؿ ونمغمه(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ـ صعم رىمٔم٥م َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:696)

ـ وَمَ  .همٗمد أدرك ايمِمالة :َمـ صالة ايمِمبح ومبؾ أن سمْمٙمع ايمُمٚمس، ورىمٔم٥م إذا ؿمٙمٔم٦م

همٗمد  :رك رىمٔمتكم َمـ صالة ايمٔمٌم ومبؾ أن سمٕمٝم٤م ايمُمٚمس، ورىمٔمتكم زمٔمد أن سمٕمربأد

 ؟شأدرك
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ٕن همٝمف رىمٔمتكم ومبؾ اظمٕمرب ؾم٣مذ،  :هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر هبذا ايمٙمٖمظ :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 (.شـ أدرك رىمٔم٥م  َمـ ايمٔمٌمَمَ » :واظمحٖمقظ

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

 ،سٟمل اهللـ ِل يَ َمَ » احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م: ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ697)

 ؟شٕمّم٤م فمٙمٝمفيَ 

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

ـ يمٝمس َمٛم٣م َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:698)

 ؟ش٤م اَمرأة فمعم زوصمٜم٣مب  طَم 

 ا ضمدي٧م صحٝمح(.هذ :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ؾ ايمذي ثَ َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:699)

 ٣مؾ رصمؾ أسمك رافمٝمً ثَ ىمٚمَ  -عٚمِ َم٣م ؽَم  مَمّ ث فمـ ص٣مضمبف إٓ زمِ د  جيٙمس يسٚمع احل٘مٚم٥م، شمؿ ٓ حُيَ 

ذ طَم همذه٤م همٟمَ  .ن طمغمه٣مذُ ل: اذه٤م همخذ زمٟمُ وم٣م .أصمزرين ؾم٣مة َمـ نمٛمٚمؽ ،همٗم٣مل: ي٣م رافمل

 ؟شن ىمٙم٤م ايمٕمٛمؿذُ زمٟمُ 

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ؽ ٙمَ ضمرض َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:211)

ف يمس٣مٞمف رَ ؽ حلٝمٝمف همقصمد ؿمَ ٣م، همٖم يٚمقت، همٛمٓمر دم ومٙمبف همٙمؿ جيد همٝمف ؾمٝمئً اظمقت رصماًل 

 ؟ش ر يمف زم٘مٙمٚم٥م اإلطمالصٖمِ همٕمُ  !!يٗمقل: ٓ إيمف إٓ اهلل ،٣م زمحٛم٘مفٓصٗمً 

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:
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 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

إن هلل سمٔم٣ملم » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:216)

اهتز ذيمؽ ايمٔمٚمقد، همٝمٗمقل ايمرب  (ٓ إيمف إٓ اهلل) يديف، هم١مذا وم٣مل ايمٔمبد: ا َمـ ٞمقر زمكمفمٚمقدً 

همٝمٗمقل اهلل فمز وصمؾ: إين ومد  !ٕمٖمر يمف؟همٝمٗمقل: ىمٝمػ أؽم٘مـ وِل سمَ  !صمؾ صماليمف: اؽم٘مـ

 ؟ش س٘مـهمٝمَ  !نمٖمرت يمف

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ٓ )َم٣م وم٣مل فمبد: » ٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝم212)

ٚمس٦م َم٣م دم صحٝمٖمتف َمـ ايمسٝمئ٣مت ضمتك إٓ ؿمَ  ،دم ؽم٣مفم٥م َمـ يمٝمؾ أو هن٣مر (إيمف إٓ اهلل

 ؟شس٘مـ إلم َمثٙمٜم٣م َمـ احلسٛم٣متيَ 

 ا(.هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ صمد   :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ـ قا فمعم َمَ ٙم  َص » وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( 213)

 ؟ ش(ٓ إيمف إٓ اهلل)ـ وم٣مل: قا طمٙمػ َمَ ٙم  ، وَص (ٓ إيمف إٓ اهلل) :وم٣مل

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ٓ صالة ظمـ » فمـ صح٥م ضمدي٧م: ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل(214)

 ؟ش فمٙمٝمف صالة

 هذا احلدي٧م ٓ أصؾ يمف(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 
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اؿمٙمبقا إؾمٝم٣مء » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:215)

 ؟ش ري زمٚمٗم٣مديرهم١من إَمقر ََت  زمٔمزة ٞمٖمس:

 (.دي٧م ٓ يِمح فمـ رؽمقل اهلل احل هذا  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ايمٙمٜمؿ رب ايمٛمبل » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:216)

 ؟ش رين َمـ َمّمالت ايمٖمتـصمِ ٤م نمٝمظ ومٙمبل، وأَ هِ ذْ انمٖمر ذٞمبل، وأَ  ،حمٚمد

 .(سكمهذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ، أو حمتٚمؾ يمٙمتح :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 احلدي٧م ضٔمٝمػ(. )وطمالص٥م ايمبح٧م أناحلدي٧م:  ـشمؿ وم٣مل ايمُمٝمخ دم هن٣مي٥م ايم٘مالم فم 

 ضٔمٝمػ. احلدي٧م أمحد آل رصم٤م(:)ومٙم٦م 

ل ايمرصمؾ زَ إذا ٞمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:217)

 ؟شؿ إٓ زم١مذهنؿُِم فمعم ومقم، همال يَ 

 هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.رصم٤م(: أمحد آل )ومٙم٦م 

ـ أذاط َمِ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:218)

 ؟شايمس٣مفم٥م: َمقت ايمرصمؾ همجٟمة

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(. أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

 أن رؽمقل اهلل » ـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فم219)

َؽ ايْمَ٘مِريؿِ }ظم٣م سمال ومقيمف سمٔم٣ملم:  َك زمَِرزم    ؟ششنمره صمٜمٙمف»وم٣مل:  [6]آٞمٖمْم٣مر:  {ََم٣م نَمر 

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 
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: ومرأ ايمٛمبل أن » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:261)

 ؟ ش(رَ شمَ قْ ٣م َأٞمَْمٝمٛم٣َمَك ايم٘مَ ٞم  )إِ 

 ا(.هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ صمد   :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ىم٣من  أن ايمٛمبل » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:266)

 ؟ش ئمجبف ايمِمالة دم احلٝمْم٣من

 ٝمػ(.هذا ضمدي٧م ضٔم :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ٓ سمِمح٤م » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:262)

 ؟ش اظمالئ٘م٥م رهمٗم٥م همٝمٜم٣م صمرس

 هذا ضمدي٧م صحٝمح(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

اجلٛم٥م أومرب إلم » ٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقي263)

 ؟شاك ٞمٔمٙمف، وايمٛم٣مر َمثؾ ذيمؽأضمدىمؿ َمـ ِذ 

 هذا ضمدي٧م صحٝمح، أطمرصمف ايمبخ٣مري ونمغمه(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

إٞمام يدطمؾ اجلٛم٥م » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:264)

 ؟شرضمؿـ يَ رضمؿ اهلل َمَ ـ َي٣مهمٜم٣م، وإٞمام يَ ٤م ايمٛم٣مر َمَ ٛم  ـ يرصمقه٣م، وجُيَ َمَ 

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ اإلؽمٛم٣مد(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 
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ىم٣من َمـ دفم٣مء  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:265)

 ؟شّم٣مءوأؽمٟميمؽ ايمرض٣م زمٔمد ايمٗم»  :ايمٛمبل 

 (.ضمدي٧م صحٝمحهذا  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 )ومٙم٦م أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.

ي دِ ك ظمـ هُ قزمَ ؿمُ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:266)

 ؟ش ع زمفٛمِ وىم٣من فمٝمُمف ىمٖم٣مهًم٣م، وومَ  ،إلم اإلؽمالم

 هذا ضمدي٧م صحٝمح(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 ر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.إَمأمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ـ ومد أهمٙمح َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:267)

 ؟ش ٔمف اهلل زمام آسم٣مهٛم  ق ىمٖم٣مهًم٣م، وومَ زِ أؽمٙمؿ، ورُ 

 هذا ضمدي٧م صحٝمح، أطمرصمف َمسٙمؿ ونمغمه(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ن  أىمثر َم٣م إِ  » ٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّم268)

 ؟ش قةٙمْ ة ضُم رِض ج اهلل يم٘مؿ َمـ زمرىم٣مت إرض، وإن هذا اظم٣مل طَم رِ أطم٣مف فمٙمٝم٘مؿ َم٣م َُيْ 

 (.٣مهذا ضمدي٧م صحٝمح، أطمرصمف ايمبخ٣مري خمتًٌما، وَمسٙمؿ ونمغممه :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م أمحد آل رصم٤م(: 

أن  ٤م  ضَم ـ أَ َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:269)

 ؟شرمحف ْؾ ِِم شمره، همٙمٝمَ أٟم يمف دم ٛمَس بسط يمف دم رزومف ويُ يُ 

 (.٣مهذا ضمدي٧م صحٝمح، أطمرصمف ايمبخ٣مري وَمسٙمؿ  ونمغممه :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 
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ِم٦م ٗمَ َم٣م ٞمَ » احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م: ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ221)

 رهمٔمف اهلل فمزا، وَم٣م سمقاضع أضمد هلل إٓ َم٣م زاد اهلل فمبًدا زم٣ميمٔمٖمق إٓ فمز  صدوم٥م َمـ َم٣مل، و

 ؟شوصمؾ

 هذا ضمدي٧م صحٝمح، أطمرصمف َمسٙمؿ  ونمغمه(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

ٞمٓمر َمٔمرًسا ـ أَ َمَ » ٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُم226)

 ؟شع فمٛمف، أـمٙمف اهلل دم ـمٙمف يقم ٓ ـمؾ إٓ ـمٙمفَض أو وَ 

 هذا ضمدي٧م صحٝمح، أطمرصمف َمسٙمؿ ونمغمه(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

أَمغمان ويمٝمس  » ٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي222)

اظمرأة حت٨م َمع ايمٗمقم همتحٝمض ومبؾ أن سمْمقف زم٣ميمبٝم٦م ؿمقاف ايمزي٣مرة، همٙمٝمس  :زمٟمَمغميـ

يمٝمس يمف أن  ،وايمرصمؾ يتبع اجلٛم٣مزة، همٝمِمقم فمٙمٝمٜم٣م .ٕصح٣مهب٣م أن يٛمٖمروا ضمتك يستٟمذٞمقه٣م

 ؟شيرصمع ضمتك يستٟمَمر أهؾ اجلٛم٣مزة

 ا(.هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ صمد   :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(. وَمتـ احلدي٧م َمٛم٘مر. أمحد آل رصم٤م(: وَٕمر )ومٙم٦م

أن فم٣مئُم٥م ريض » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:223)

 ؟شاهلل فمٛمٜم٣م ىم٣مٞم٦م سمستح٤م ايمتزوي٨م دم ؾمقال

 هذا ضمدي٧م صحٝمح، أطمرصمف َمسٙمؿ  ونمغمه(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 
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ؾ ئِ ؽُم  أن ايمٛمبل  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:224)

، وهؾ َمٔمٛم٣مه أن يِمػم فمعم َم٣م جيده أم شّمٚمده٣م زم٣ميمِمػميُ »همٗم٣مل:  ،م يُمت٘مل فمٝمٛمفرِ ْح فمـ اظمُ 

 ؟ىيتداو

 .هذا ضمدي٧م صحٝمح، أطمرصمف َمسٙمؿ ونمغمه :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 يٙمْمخٜم٣م(. ئمٛمل :ويّمٚمده٣م .رهم٣ميمِمػم هق دواء َمُ  ،وَمـ ضمٝم٧م اظمٔمٛمك 

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

أوضمك اهلل فمز » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:225)

َم٣م َمـ فم٣مزمد ئمتِمؿ يب دون طمٙمٗمل، أفمرف ذيمؽ َمـ  ،ي٣م داود  : وصمؾ إلم  داود ايمٛمبل

وَم٣م َمـ فمبد  .٣مزمكم ذيمؽ خمرصًم يمف َمـ  ٔمٙم٦ُم إٓ صَم  ،همت٘مٝمده ايمساموات زمٚمـ همٝمٜم٣م ،ٞمٝمتف

أؽمب٣مب ايمسامء زمكم يديف وأرؽمخ٦م  ٦ُم ٔمْ ْمَ إٓ ومَ  ،فمرف َمٛمف ٞمٝمتفأَ  ،ئمتِمؿ زمٚمخٙمقق دوين

وَم٣م َمـ فمبد يْمٝمٔمٛمل إٓ وأٞم٣م َمْمٝمٔمف ومبؾ أن يسٟميمٛمل ونم٣مهمر يمف ومبؾ  .َمـ حت٦م ومدَمٝمف ءاهلقا

 ؟شأن يستٕمٖمرين

 هذا ضمدي٧م َمقضقع(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(. إَمر ىمامأمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

سمٗمقل ايمٛم٣مر » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:226)

 ؟شهم١من ٞمقرك أؿمٖمٟم ٞم٣مري :ي٣م َم٠مَمـ يمٙمٚم٠مَمٛمكم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م: صُمزْ 

 هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.صم٤م(: أمحد آل ر)ومٙم٦م 

أضمس٣مب أهؾ » يٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلق227)

 ؟شايمدٞمٝم٣م هذا اظم٣مل

 هذا ضمدي٧م ضمسـ فمعم ذط َمسٙمؿ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:
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ايمُمٝمخ همٝمف احلسكم زمـ  ؿمرومف َمٗم٣مل. وايمسٛمد ايمذي وَمبَِٙمف أمحد آل رصم٤م(: زمؾ دم ىمؾ)ومٙم٦م 

 واومد.

 أن ايمٛمبل  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:228)

 ؟ش ٓ ؿم٣مفم٥م إٓ دم اظمٔمروف »، وم٣مل: [624]ايمبٗمرة:  {َٓ َيٛم٣َمُل فَمْٜمِدي ايمٓم ٣مظمكِِمَ }ومرأ:

 (.، وأَم٣م ومقيمف ٓ ؿم٣مفم٥م إٓ دم اظمٔمروف، همِمحٝمحأَم٣م ذىمر أي٥م همٝمف همٚمٛم٘مر :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ايمٛمبل  أن إزمراهٝمؿ فمـ صح٥م ضمدي٧م: ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل(229)

: ٕٞمف ىم٣من يٗمقل ىمٙمام [37]ايمٛمجؿ:  {َوإزِْمَراِهٝمَؿ ايم ِذي َوذم   } فمٙمٝمف ايمسالم وم٣مل همٝمف اهلل:

 ؟ش ضِمكَم مُتُْسقَن َوضِمكَم سُمِْمبُِحقنَ  اهللِهَمُسْبَح٣مَن »أصبح أو أَمسك: 

 هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 يمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.إَمر ىمام وم٣مل اأمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

إن إزمراهٝمؿ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:231)

ل:   ؟شدم ايمٛمٜم٣مر فمٚمؾ يقَمف: أرزمع رىمٔم٣مت ذم  : ٕٞمف وَ [37]ايمٛمجؿ:  {ايم ِذي َوذم  }ؽُمٚم 

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ومرأ:  أن ايمٛمبل  ؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( و236)

 ؟شٔمقٞمف ضمؼ اسمب٣مفمفبِ ت  يَ » :، همٗم٣مل[626]ايمبٗمرة:  {َيْتُٙمقَٞمُف ضَمؼ  سماَِلَوسمِفِ }

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 
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ٞمس٣من إذا ر زمٔمض اخلْمب٣مء أن اإلىمَ ذَ   :ٖمٓمف اهلل(( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضم236)

همٜمؾ هذا  .َم٣م يٗمقيمقن، هم١من هذا يٗمدح دم طمُمقفمف كفمَ ىم٣من يِمقم، وسم٘مٙمؿ ضمقيمف ٞم٣مس، همقَ 

 ايم٘مالم صحٝمح؟

أَم٣م إذا ايمتٗمط اظمرء زمٔمض َم٣م يدور  .٤م وفمٝمف ظم٣م يدور ضمقيمفَس هذا زمَح  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

ري ضمقيمف: همٜمذا اظمرء أصؿ فمام جَي  تِمقر أن ي٘مقنضمقيمف همٜمذا ٓ يٗمدح دم طمُمقفمف: إذ ٓ يُ 

 (.ْم٣مقَمـ سم٘مٙمػ َم٣م ٓ ي

 تب٣من زمـ َم٣ميمؽ دم ايمِمحٝمحكم.ر ايمُمٝمخ ضمدي٧م فمِ ىمَ وذَ  

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

فمـ فمقم زمـ أيب » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:233)

تٙمؿ احلجر وم٣مل: ايمٙمٜمؿ إيامًٞم٣م زمؽ، وسمِمديًٗم٣م زم٘مت٣مزمؽ، ؿم٣ميم٤م ريض اهلل فمٛمف، أٞمف ىم٣من إذا اؽم

 ؟ش ٛم٥م ٞمبٝمؽواسمب٣مفًم٣م يمُس 

 ثب٦م(.هذا ضمدي٧م ٓ يَ  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

يمق ىم٣من ايمٖمحش » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:234)

 ؟شْقء، يم٘م٣من رصمؾ ؽَم رصماًل 

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مب:همٟمصم٣م

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

 يمق ىم٣من إُْرز» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:235)

 ؟شيم٘م٣من ضمٙمٝماًم  ،رصماًل 

 (.وايمسخ٣موي ىمذب َمقضقع، ىمام صمزم زمف ازمـ ايمٗمٝمؿ وازمـ ضمجرهذا  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 َم٣م ورد دم همّمؾ إرز همٚمقضقع(. وىمؾ)شمؿ وم٣مل ايمُمٝمخ:  
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 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

إٞمام  ،ي٣م فمقم» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:236)

ـُ ََمْرَيَؿ }همٛمزل ومقيمف سمٔم٣ملم:  . شؾ فمٝمسك فمٙمٝمف ايمسالمثَ ٙمؽ دم هذه إَم٥م ىمٚمَ ثَ َمَ  َب ازْم ِ ُِ َوظَم ٣م 

ونَ ََمَثاًل   ؟ [57]ايمزطمرف:  {إَِذا وَمْقَُمَؽ َِمٛمُْف َيِِمد 

 ح اهلل واضٔمف(.ب  هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ َمقضقع، ومَ  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ـ إن َمـ أَمتل َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:237)

٣م ِل ئمْمف، ٣م ِل ئمْمف، ويمق ؽمٟميمف همٙمًس ئمْمف، ويمق ؽمٟميمف درمهً  ا ِليمق صم٣مء أضمدىمؿ همسٟميمف ديٛم٣مرً 

يمق أومسؿ  سمٛمبق فمٛمف أفمكم ايمٛم٣مس، ٚمريـ، ٓ ي٠مزمف يمف،ويمق ؽمٟمل اهلل اجلٛم٥م ٕفمْم٣مه إي٣مه٣م، ذو ؿمِ 

 ؟شفمعم اهلل ٕزمره

 ٓ يِمح احلدي٧م هبذا ايمسٝم٣مق، وآطمره صحٝمح(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 (.إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهللأمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ع ِض إذا وُ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:238)

 ؟شع فمٛمٜمؿ إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥مهمَ رْ ِل يُ  ،ايمسٝمػ دم هذه إَم٥م

 هذا ضمدي٧م صحٝمح(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

يمٕم٣مهمؾ  ب٦ُم جِ فمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:239)

َمؾء همٝمف ٓ  يمّم٣مضمؽ ب٦ُم جِ ٟمَمـ ايمدٞمٝم٣م واظمقت يْمٙمبف، وفمَ ظمـ ي ب٦ُم جِ ؾ فمٛمف، وفمَ ٖمَ ٕمْ يمٝمس يُ 

 ؟ش!!أو أؽمخْمف يدري أرىض اهللَ

 ا(.هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ صمد   :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.د آل رصم٤م(: أمح)ومٙم٦م 
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ـ َمَ  أٞمتؿ دم زَم٣منٍ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:241)

 ؟شر زمف ٞمج٣مَمِ مم َم٣م أُ ؾ َمٛمٜمؿ زمٔمُ ٚمِ ـ فمَ َمَ  ؽ، وؽمٝمٟميت زَم٣منٌ ٙمَ ر زمف هَ َمِ  َم٣م أُ مْم ك َمٛم٘مؿ فمُ رَ سمَ 

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.رصم٤م(:  أمحد آل)ومٙم٦م 

هؾ صحٝمح َم٣م ذىمره احل٣مهمظ صمالل   :( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل(246)

، َمـ مجٙم٥م شأيب وأزمقك دم ايمٛم٣مر»أن ضمدي٧م:  ب احل٣موي(٣مايمديـ ايمسٝمقؿمل دم )ىمت

 إضم٣مدي٧م ايمّمٔمٝمٖم٥م، زمرنمؿ أن َمسٙماًم رواه دم صحٝمحف؟

 ٖمف ايمسٝمقؿمل، واحلدي٧م شم٣مزم٦م صحٝمح ٓ َمْمٔمـ همٝمف(.ٔم  َض  ،ٞمٔمؿ :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

 ،فمـ أيب ايمدرداء» ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م 242)

اَم  }رس  ومقيمف سمٔم٣ملم: همَ  أن ايمٛمبل َتُف ىَمٛمٌْز هَلُ  .شوهمّم٥م ، زمٟمٞمف ذه٤ٌم [82]ايم٘مٜمػ:  {َوىَم٣مَن حَتْ

 همٟمهيام ايمِمحٝمح؟ .ٛمز زمٟمٞمف ايمٔمٙمؿ ايم٘مَ رس  وهمَ 

 ا(.هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ صمد   :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

ل ذو ٚم  إٞمام ؽُم » همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ 243)

 ؟ش ايمدٞمٝم٣مايمٗمرٞمكم زمذيمؽ ٕٞمف ؿم٣مف ومريَن 

 ا(.ؽمٛمده ضٔمٝمػ صمد   :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

٤م ضَم ـ أَ َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:244)

ـ  همْمريت همٙمٝمَ   ؟شٛمتل ايمٛم٘م٣محـ ؽُم زمسٛمتل، وإن َمِ  ست

 هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:
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 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.(: أمحد آل رصم٤م)ومٙم٦م 

ؽمٟمل   ايمٛمبل أن ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:245)

٣مل: وم .وم٣مل: ٓ شهمٜمؾ يمؽ صم٣مري٥م؟»وم٣مل:  .وم٣مل: ٓ شزوصم٥م؟ هؾ يمَؽ »أضمد ايمِمح٣مزم٥م: 

 ؟شهمٟمٞم٦م َمـ إطمقان ايمُمٝم٣مؿمكم»

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.٤م(: أمحد آل رصم)ومٙم٦م 

ايمِمح٣مزم٥م  أن» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:246)

 ؟شأىمٙمقا همرؽًم٣م فمعم فمٜمد ايمٛمبل 

 (.٣منمغممههذا ضمدي٧م صحٝمح، أطمرصمف ايمبخ٣مري وَمسٙمؿ و :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

 :ـ وم٣ملَمَ  » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:247)

ر اهلل يمف، وإن ىم٣من همر َمـ ٖمَ نمَ  :ايمذي ٓ إيمف إٓ هق، احلل ايمٗمٝمقم، وأسمقب إيمٝمف ،أؽمتٕمٖمر اهلل

 ؟شايمزضمػ

 هذا ضمدي٧م صحٝمح(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

ضمٝم٧م  ،ومر ايمُمٝمخ دم هن٣مي٥م زمحثف هبذاوومد أَ  .أمحد آل رصم٤م(: زمؾ ىمؾ ؿمرومف ضٔمٝمٖم٥م)ومٙم٦م 

ل فمٙمٝمف هق ضمدي٧م ازمـ َمسٔمقد، وزمٗمٝم٥م إضم٣مدي٧م ؽم٣مومْم٥م ق  ٔمَ وم٣مل: همح٣مصؾ ايمبح٧م أن اظمُ 

 فمـ ضمد آفمتب٣مر.

 .َمٔمؾ زم٣ميمقومػد آل رصم٤م(: ضمتك ؿمريؼ ازمـ َمسٔمقد أمح)ومٙم٦م 

 احلدي٧م نمغم شم٣مزم٦م. هم٣محل٣مصؾ أن 

ٓ إيمف )ـ وم٣مل: َمَ » ٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝم248)

 ؟شدطمؾ اجلٛم٥م (إٓ اهلل
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 (.ضمدي٧م صحٝمحهذا  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

ايمززم٣مٞمٝم٥م أسع » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:249)

همٝمٗم٣مل  ؟!وشم٣مندة إبَ بدأ زمٛم٣م ومبؾ فمَ يُ  :همٝمٗمقيمقن ،دة إوشم٣منبَ ٗم٥م ايمٗمرآن َمٛمٜمؿ إلم فمَ َس إلم همَ 

 ؟شٔمٙمؿؿ ىمٚمـ ٓ يَ ٙمِ ـ فمَ يمٝمس َمَ  :هلؿ

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ايمتٙمٗمكم، ووم٣مل  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م251)

ض ايمٔمٙمامء ر أن زمٔمىمَ وذَ  .ٞمف ومد ؽمٚمع زمٔمض اخلْمب٣مء يستح٤م ايمٔمٚمؾ زمفإايمس٣مئؾ: 

 صححف؟

 (.هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ َمٛم٘مر :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

دي، وايمٛمقوي، وازمـ سمٝمٚمٝم٥م، وازمـ وهؿ: ازمـ فمَ  ،ر ايمُمٝمخ  أن زمٔمض ايمٔمٙمامء ضٔمٖمقهىمَ وذَ  

 ايمٗمٝمؿ، وايمٔمراومل، وايمزرىمًم، وايمسٝمقؿمل، وايمِمٛمٔم٣مين.

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

رد دم فمٗمقزم٥م ايمقا دي٧ماحلل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛم256)

 ة فمٗمقزم٥م؟مْم ٤م زمخٚمس فمَ ٔم٣مومَ سم٣مرك ايمِمالة، وأٞمف يُ 

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ؽمٟميمٛمل ؽم٣مئؾ همٗم٣مل: ؽمٚمٔم٦م زمٔمض   :( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل(252)

 :ر ىمالَمفطِم آـ ىم٣من َمَ »ضمدي٧م:  يروايمٔمٙمامء، أٞمف ىم٣من يَ  فمـ زمٔمض ي٥مي ضم٘م٣مروايمُمٝمقخ يَ 

 ، همامت هذا ايمٔم٣مِل فمٛمد ذىمر يمٖمظ اجلاليم٥م، همٜمؾ هذا صحٝمح؟شدطمؾ اجلٛم٥م ،ٓ إيمف إٓ اهلل
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 ((رح وايمتٔمديؾاجَل ))هذه ايمٗمِم٥م صحٝمح٥م، أطمرصمٜم٣م ازمـ أيب ضم٣مسمؿ دم  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

  وريض فمٛمف(.رمحف اهلل ،فم٥م ايمرازيرْ ومٔم٦م ٕيب زُ وونمغمه، وهل 

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.٤م(: أمحد آل رصم)ومٙم٦م 

 واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم. ،اٞمتٜمك اجلزء ايمث٣مين

 زمسؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ

 زمداي٥م اجلزء ايمث٣ميم٧م:

إذا ىم٣من » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:253)

ر إرض ٜمْ همٓمَ  :رىمؿ ؾمقرى زمٝمٛم٘مؿأَمراؤىمؿ طمٝم٣مرىمؿ، وأنمٛمٝم٣مؤىمؿ ؽمٚمح٣مءىمؿ، وأَمق

وأنمٛمٝم٣مؤىمؿ زمخالءىمؿ، وأَمقرىمؿ إلم  ،وإذا ىم٣من أَمراؤىمؿ ذارىمؿ .طمغم يم٘مؿ َمـ زمْمٛمٜم٣م

 ؟شهمبْمـ إرض طمغم يم٘مؿ َمـ ـمٜمره٣م :ٞمس٣مئ٘مؿ

 هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ـ أٞم٣م أول َمَ »  ف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓم254)

همتٗمقل: أٞم٣م  !؟وَم٣م أٞم٦ِم  !؟ٖمتح يمف زم٣مب اجلٛم٥م، إٓ أٞمف سمٟميت اَمرأة سمب٣مدرين همٟمومقل هل٣م: َم٣م يمِؽ يُ 

 ؟شفمعم أيت٣مم رم اَمرأة ومٔمدُت 

 هذا  ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

ىم٣من  أن رصماًل » احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ 255)

. (ي٣م صٚمد) :، همٟمطمْمٟم يمس٣مٞمف همٗم٣مل(ي٣م صٛمؿ) :ٔمبد صٛماًم، همٛم٣مداه يقًَم٣م همٟمراد أن يٗمقليَ 

وم٣مل هلؿ: يمق  !سمٔمْمف؟ ؿَ د دفم٣مءك همٙمِ َِم إٞمف َم٣م ومَ  ،همٗم٣ميم٦م اظمالئ٘م٥م: ي٣م رزمٛم٣م !همٟمفمْم٣مه اهلل َم٣م أراد

 ؟ ش!!ِل أفمْمف يم٘مٛم٦م ىم٣ميمِمٛمؿ، وأٞم٣م ايمِمٚمد
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 صمفهمٟمطمر ،هذا ٓ أصؾ يمف َمرهمقفًم٣م، وهق زم٣مؿمؾ، وومد وومٖم٦م فمعم أصٙمف :)ومٙم٦م٣مب:همٟمصم

 حمٚمد زمـ همّمٝمؾ دم ىمت٣مب ايمدفم٣مء(.

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م أمحد آل رصم٤م(: 

أن فم٣مئُم٥م ريض  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:256)

٦م، وصمٔمٙم٦م ٙم  ، همٗم٣مَم٦م همَِم كاهلل إفمٓمؿ، همٟمزمأن ئمٙمٚمٜم٣م اؽمؿ  اهلل فمٛمٜم٣م ؽمٟميم٦م ايمٛمبل 

 ؟شإٞمف دم هذه إؽمامء ايمتل دفمقِت هب٣م»: سمدفمق، همٗم٣مل هل٣م ايمٛمبل 

 ا(.هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ صمد   :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ـ ؽمٔمك فمعم َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:257)

 ؟ش ، همٜمق دم ؽمبٝمؾ ايمُمٝمْم٣من َم٘م٣مشمرةً  ـ ؽمٔمكوَمَ  .واَمرأسمف وفمٝم٣ميمف، همٜمق دم ؽمبٝمؾ اهلل وايمديف 

 هذا ضمدي٧م ضمسـ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: دم ىمؾ ؿمرومف َمٗم٣مل.)ومٙم٦م 

ـ وم٣مد أفمٚمك َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:258)

 ؟شوصمب٦م يمف اجلٛم٥م ،أرزمٔمكم طُمْمقة

 هذا  ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :٦م)ومٙمهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ـ ومرأ ؽمقرة َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:259)

 ؟شؽمٛم٥م مخسكم ر اهلل يمف ذٞمقبٖمَ نمَ  ،مخسكم َمرة اإلطمالص

 هذا  ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

٣مخلػم ؿمرومف واهٝم٥م، وَمتٛمف ُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(، همإَمر ىمام وم٣مل ايمأمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

 ا.َمٛم٘مر صمد  
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رج ايمدازم٥م َمـ خَت » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:261)

 ؟شاخل٣مهمٗمكم همتٌمخ سطم٣مت همٝمسٚمٔمٜم٣م َم٣م زمكم ،ٗم٣مل يمف: صمٝم٣مدٔم٤م يؾِم 

 هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 ف اهلل(.إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمأمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

إذا ىم٣من يقم » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:266)

نمدوا ي٣م َمٔممم اظمسٙمٚمكم ٥م فمعم أزمقاب ايمْمروم٣مت، همٝمٗمقيمقن: اايمٖمْمر، وومٖم٦م اظمالئ٘م

 ؟شيمتٗمبّمقا صمقائزىمؿ

 (.بف َمقضقعا، ؾِم ٛم٘مر صمد  هذا ضمدي٧م َم :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 ٓمف اهلل(.إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمأمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ؾ اهلل دم ضَم َم٣م أَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:262)

 :هم٣مومبٙمقا َمـ اهلل فم٣مهمٝمتف ،وَم٣م ؽم٘م٦م فمٛمف همٜمق فمٖمق ،همٜمق ضمرام مر  وَم٣م ضَم  ،ىمت٣مزمف همٜمق ضمالل

 ؟ {زمؽ ٞمسٝم٣موَم٣م ىم٣من ر}، شمؿ سمال هذه أي٥م: ش٣ماهلل ِل ي٘مـ يمٝمٛمسك ؾمٝمئً  ن  هم١مِ 

 دي٧م ضمسـ(.هذا  ضم :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(:ؿمرومف ضٔمٝمٖم٥م.)ومٙم٦م 

ٙمط ضمبل َم٣م اطمتَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:263)

 ؟شإٓ ضمرَمف اهلل فمعم ايمٛم٣مر ،زمٗمٙم٤م فمبد همٟمضمبٛمل

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ َمقضقع(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

 ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م: ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م264)

ضم٘مؿ دم أَمقايم٘مؿ ودَم٣مئ٘مؿ، وأن أَمرين أن أَ  ذه٤م إلم ومقم همٗم٣مل: رؽمقل اهلل  أن رصماًل »

 ؟ش ر زمٗمتٙمف، همٙمام دهمٛمقه يمٖمٓمتف إرضَمَ ٙمقا إلم ايمٛمبل همٟمَ رؽَم همٟمَ  .سمزوصمقين
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 رأضمدمه٣م ضٔمٝمػ، وأطَم  :هذا ايمسٝم٣مق اظمذىمقر يتٟميمػ َمـ ضمديثكم :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 صحٝمح(.

 أمحد آل رصم٤م(: هذه ايمٗمِم٥م هبذا ايمسٝم٣مق زم٣مؿمٙم٥م.) ومٙم٦م

هؾ صح أن فمٚمر  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:265)

فمـ  ىمقى َمقلم يمف؟ وىمٝمػ يتٖمؼ هذا َمع هنل ايمٛمبل  زمـ اخلْم٣مب ضمرق زم٣ميمٛم٣مر رصماًل 

 ايمتٔمذي٤م زم٣ميمٛم٣مر؟

ف، وٓ أـمٛمف وومع، زمؾ ايمذي وومٖم٦م ِل أومػ فمٙمٝمهذا ايمذي ذىمره ايمس٣مئؾ  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 ىمر(.فمٙمٝمف زمخالف َم٣م ذُ 

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

إن َمـ  ورؿم٣مت » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:266)

 ؟ش إَمقر ؽمٖمؽ ايمدم احلرام

عم ازمـ فمٚمر ريض اهلل هذا  احلدي٧م ٓ أفمٙمٚمف َمرهمقفًم٣م، إٞمام هق َمقومقف فم :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 فمٛمٜمام ىمام دم صحٝمح ايمبخ٣مري ونمغمه(.

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ؾ ىمَ أَ  رصماًل  أن» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:267)

همالَمف فمعم  ص٣مضم٤م ايمبست٣من، همُم٘م٣مه إلم ايمٛمبل  فٞمف، همرضزمذزمٕمغم إ رطَم آَمـ زمست٣من رصمؾ 

 ؟شيمؽذ

 هذا ضمدي٧م صحٝمح(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

َم٣م أص٣مب َمـ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:268)

 ؟شطمبٛم٥م، همال رء فمٙمٝمف ذي احل٣مصم٥م زمٖمٝمف، نمغم َمتخذ
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 هذا  ضمدي٧م ضمسـ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

الن فمـ ْج د ازمـ فمَ ر  ٖمَ همتَ  :إلم ايمّمٔمػ أومرب أمحد آل رصم٤م(: زمؾ هق ضمدي٧م)ومٙم٦م 

ٗمبؾ، وؾمقاهده ضٔمٝمٖم٥م. وايمُمٟمن دم ازمـ فمجالن  ٤م هبذا اظمتـ ٓ يُ ٝمْ ٔمَ ؽمٙمسٙم٥م فمٚمرو زمـ ؾُم 

 إٓ فمٛمد ايمتٖمرد زمٚمتـ نمري٤م َمثؾ هذا اظمتـ. ،٤م هق ايمتحسكمٝمْ ٔمَ وىمذا ؽمٙمسٙم٥م فمٚمرو زمـ ؾُم 

ن ر همٝمف صمقاز أىمِ ذُ  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م269)

 فمعم َم٣مئدة واضمدة؟ يٟمىمؾ ايمرصمؾ َمع اظمرأة إصمٛمبٝم٥م

 يمٔمؾ ايمس٣مئؾ يٗمِمد ضمدي٧م أم ايمدرداء... وهق ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.ل رصم٤م(: أمحد آ)ومٙم٦م 

ك أضمدىمؿ سمَ إذا أَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:271)

 ؟شهمٙمٝمتقضٟم ،شمؿ أراد أن ئمقد أهٙمف

 هذا ضمدي٧م صحٝمح(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

  :( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل(276)

  :(6829حت٦م احلدي٧م ) ،إؾم٘م٣مل دم همٜمؿ ىمالم أيب داود ورد فمقم  »

ٚمرو زمـ ديٛم٣مر، فمـ صم٣مزمر زمـ زيد، ضمدشمٛم٣م ؽمٙمٝمامن زمـ ضمرب، ضمدشمٛم٣م مح٣مد زمـ زيد، فمـ فم

ايمرساويؾ ظمـ ٓ »فمـ ازمـ فمب٣مس، وم٣مل: ؽمٚمٔم٦م رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ يٗمقل: 

  .شجيد اإلزار، واخلػ ظمـ ٓ جيد ايمٛمٔمٙمكم

 ،إلم صم٣مزمر زمـ زيد ،وَمرصمٔمف إلم ايمبٌمة ،: هذا ضمدي٧م أهؾ َم٘م٥مفمٗمبف وم٣مل أزمق داود 

 اٞمتٜمك.  ش يذىمر ايمٗمْمع دم اخلػد زمف َمٛمف ذىمر ايمرساويؾ وِلر  ٖمَ وايمذي سمَ 

٣مئل زم١مؽمٛم٣مد َس َمـ ؽمٛمـ ايمٛم   همٟمضمت٣مج إلم ذح هذا ايم٘مالم، وأَم٣م ايمٗمْمع همٗمد وومٖم٦م فمٙمٝمف 

 صحٝمح، همٜمؾ أطمْمٟم أزمق داود زمٛمٖمٝمف ذيمؽ؟
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 َمُمتٚمؾ فمعم َمسٟميمتكم:   ىمالم أيب داود رمحف اهلل :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 .زمذىمر ايمرساويؾ أن صم٣مزمر زمـ زيد سمٖمرد فمـ ازمـ فمب٣مسإولم: 

 .(: أٞمف ِل يٗمع ذىمر يمٗمْمع اخلػ دم ضمدي٧م صم٣مزمر زمـ زيد٥موايمث٣مٞمٝم 

صم٣مزمر زمـ زيد ِل يتٖمرد زمذىمر ايمرساويؾ فمـ ازمـ فمب٣مس ىمام وم٣مل أزمق داود )شمؿ وم٣مل ايمُمٝمخ:  

 (.زمؾ سم٣مزمٔمف ؽمٔمٝمد زمـ صمبغم ،رمحف اهلل

 .أفمٛمل اظمرهمقع ،أمحد آل رصم٤م( ايمسٛمد همٝمف ىمالم)ومٙم٦م  

ع اخلػ شمب٦م فمـ ازمـ ْمْ وومَ  .َيذىمر ايمٗمْمع دم اخلػوِل  ،ب ايمُمٝمخ ومقل أيب داودق  شمؿ َص  

 فمٚمر دم ايمِمحٝمحكم َمرهمقفًم٣م.

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ك هَنَ » وَمٔمٛمك ضمدي٧م: قيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احل272)

 ؟شٙم٥مبَ ؾ احَل بَ فمـ زمٝمع ضَم  رؽمقل اهلل 

 ٣م.صمف ايمبخ٣مري وَمسٙمؿ  ونمغممهأطمر ،هذا ضمدي٧م صحٝمح :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 زمْمـ ايمٛم٣موم٥م(. دم َم٣م :٣ميب، أيْم  ىمام وم٣ميمف اخَل   ،همٜمق ٞمت٣مج ايمٛمت٣مج :وفمـ سمٖمسغمه 

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.صم٤م(: أمحد آل ر)ومٙم٦م 

اىمتؿ سي » :أٞمس ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م273)

 ؟شفمٚمركغ ايمقضقء يْمؾ بِ ؽْم سم٘مـ َم٠مَمٛم٣ًم، وأَ 

 هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر زمتامَمف، وإن ىم٣من يمبٔمض همٗمراسمف ؾمقاهد صحٝمح٥م(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

 :فمـ صم٣مزمر وم٣مل» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:274)

 ؟شقاومع ايمٛمبؾشمؿ ٞمرصمع إلم َمٛم٣مزيمٛم٣م وٞمحـ ٞمبٌم َم ،اظمٕمرب ىمٛم٣م ٞمِمقم َمع ايمٛمبل 

 هذا ضمدي٧م صحٝمح(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:
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، يم٘مٛمف شمب٦م دم ريض اهلل فمٛمف ضٔمٝمٖم٥م َمـ ضمدي٧م صم٣مزمر فأمحد آل رصم٤م(: ؿمروم)ومٙم٦م 

 .ريض اهلل فمٛمف  ايمِمحٝمحكم َمـ ضمدي٧م راهمع

أَمتل  إذا همٔمٙم٦ْم » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:275)

إذا ىم٣من اظمٕمٛمؿ »وَم٣م هـ ي٣م رؽمقل اهلل؟ وم٣مل: همٗمٝمؾ: ش ة طمِمٙم٥م ضمؾ هب٣م ايمبالءمْم مخس فمَ 

 ًٓ ر صديٗمف، ٣م، وأؿم٣مع ايمرصمؾ زوصمتف، وفمؼ أَمف، وزمَ ، وايمزىم٣مة َمٕمرَمً ، وإَم٣مٞم٥م َمٕمٛماًم دو

م ايمرصمؾ رِ ىمْ وصمٖم٣م أزم٣مه، وارسمٖمٔم٦م إصقات دم اظمس٣مصمد، وىم٣من زفمٝمؿ ايمٗمقم أرذهلؿ، وأُ 

ِ بِ زم٦م اخلٚمقر، ويمُ خم٣مهم٥م ذه، وُذ  ر ـ آطِم ٔمَ ٛم٣مت واظمٔم٣مزف، ويمَ ٝمذت ايمٗمَ س احلرير، واخت 

 ؟ش ٣م٣م وَمسًخ ٣م محراء أو طمسٖمً هذه إَم٥م أوهل٣م، همٙمغمسمٗمبقا فمٛمد ذيمؽ رحيً 

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ، ىمام وم٣مل ايمدارومْمٛمل(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

وَمالئ٘متف إن اهلل » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:276)

 ؟شقن فمعم َمٝم٣مَمـ ايمِمٖمقفٙم  َِم يُ 

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.٤م(: أمحد آل رصم)ومٙم٦م 

إن اهلل وَمالئ٘متف » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:277)

 ؟شوايمِمػ ايمث٣مين»: وايمِمػ ايمث٣مين؟ وم٣مل :ومٝمؾ شقن فمعم ايمِمػ إولٙم  َِم يُ 

 هذا ضمدي٧م صحٝمح(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

مه٥م ايمسٖمٜم٣مء » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:278)

 ؟ش ايمرواي٥م، ومه٥م ايمٔمٙمامء ايمرفم٣مي٥م

 هذا ضمدي٧م ٓ يِمح(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:
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 ٓمف اهلل(.إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمأمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

اسمٗمقا اظمالفمـ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:279)

 ؟شاز دم اظمقارد، ووم٣مرفم٥م ايمْمريؼ، وايمٓمؾايمثالث: ايمػَم 

 هذا ضمدي٧م صحٝمح يمُمقاهده(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: ىمؾ ؿمرومف همٝمٜم٣م ضٔمػ.)ومٙم٦م 

ك هَنَ » َمٔمٛمك ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م و281)

 ؟ش ايمٖمحؾ ٤مْس فمـ فمَ  رؽمقل اهلل 

  .ونمغمه هذا ضمدي٧م صحٝمح أطمرصمف ايمبخ٣مري :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 وَمٔمٛم٣مه: َم٣مء ايمٖمحؾ، أو أصمرة اجلامع(.

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

إذا ضمرضسمؿ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:286)

 ؟شفمعم َم٣م سمٗمقيمقن ـَم  ٠مَ همٗمقيمقا طمغًما: هم١من اظمالئ٘م٥م سمُ  اظمٝم٦م

 أطمرصمف َمسٙمؿ ونمغمه(. ،هذا ضمدي٧م صحٝمح :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

 فمـ ازمـ فمب٣مس» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:282)

 ؟شروا زمدطمقيمفَمَ قاف زم٣ميمبٝم٦م، وِل سُم٠مْ : إٞمام ُأَمرسمؿ زم٣ميمْمريض اهلل فمٛمٜمام وم٣مل

 ونمغمه(. هذا ضمدي٧م صحٝمح، أطمرصمف َمسٙمؿ :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

فمبد  سٔمِ سمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:283)

 ؟شٝمؽ همال اٞمتٗمشس واٞمت٘مس، وإذا ؾِم ٔمِ ايمديٛم٣مر، وفمبد ايمدرهؿ، وفمبد اخلٚمٝمِم٥م، سمَ 

 ونمغمه(. هذا ضمدي٧م صحٝمح، أطمرصمف ايمبخ٣مري :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:
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 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

إذا صعم أضمدىمؿ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:284)

 ؟ش جع فمعم صمٛمبف إيٚمـْمايمرىمٔمتكم ومبؾ ايمِمبح، همٙمٝمّم

 صحٝمح(. هذا ضمدي٧م  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: زمؾ هق ضمدي٧م َمٔمٙمقل.)ومٙم٦م 

٤م تَ إن اهلل ىمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:285)

ؿ هبام ؽمقرة تَ ىمت٣مزًم٣م ومبؾ أن َيٙمؼ ايمساموات وإرض زمٟميمٖمل فم٣مم، أٞمزل َمٛمف آيتكم، طَم 

 ؟شٗمرهب٣م ؾمٝمْم٣منهمٝمَ  ن دم دار شمالث يمٝم٣ملٍ أاٗمرايمبٗمرة، وٓ يُ 

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ هبذا ايمسٝم٣مق(. :ومٙم٦م)همٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

اهلل سمب٣مرك  وم٣مل» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:286)

ٞمٖمسف فمـ  ػ  وىمَ  ،ع هن٣مره زمذىمريْمَ وومَ  ،سمقاضع يمٔمٓمٚمتل ممـ  إٞمام أسمٗمبؾ ايمِمالة: وسمٔم٣ملم

ؿ ٔمِ ْمْ يُ  ،ا فمعم طمْمٝمئ٥مٌم  وِل يب٦م َمُ  ،وِل يتٔم٣مـمؿ فمعم طمٙمٗمل ،يتايمُمٜمقات ازمتٕم٣مء َمرض٣م

همذيمؽ ايمذي ييضء ٞمقر وصمٜمف ىمام ييضء ٞمقر  !رضمؿ اظمِم٣مبويَ  ،٠موي ايمٕمري٤مويُ  ،اجل٣مئع

ٓ  ،فمٛمدي ىمٚمثؾ ايمٖمردوس دم اجلٛم٣من فُ ثٙمُ همٚمِ  ،ويسٟميمٛمل همٟمفمْمل ،يدفمقين همٟميمبل ،ايمُمٚمس

 ؟شيٖمٛمك شمٚمره٣م وٓ سمتٕمغم فمـ ضم٣مهل٣م 

 هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ك وم٣مل اهلل سمب٣مر» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:287)

 ؟شر ؽمقاي٘مَ ُْم رزق ويُ د نمغمي، وأَ بَ ٔمْ ويُ  طمٙمؼأَ  !!فمٓمٝمؿ دم ٞمب١م وسمٔم٣ملم: إين واجلـ واإلٞمس

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:
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 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.: أمحد آل رصم٤م()ومٙم٦م 

ـ اهلل زائرات ٔمَ يمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:288)

 ُ  ؟شج واظمس٣مصمدايمٗمبقر، واظمتخذيـ فمٙمٝمٜم٣م ايمرس 

 هذا ضمدي٧م ضمسـ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 ؿمرومف همٝمٜم٣م َمٗم٣مل. زمؾ ىمؾأمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

 ،ـ ىم٣من يمف إَم٣ممَمَ » خ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝم289)

 ؟شهمٗمراءة اإلَم٣مم يمف ومراءة

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ذ زمسٝمػ َم٣م ُأطِم » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:291)

 ؟شاحلٝم٣مء همٜمق ضمرام

 هذا ضمدي٧م ٓ أصؾ يمف، وَمٔمٛم٣مه زم٣مؿمؾ(. :٦م)ومٙمهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

إن َمـ ذ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:296)

 ؟ش، شمؿ يٛممم سه٣مٖميض إيمٝمفوسمُ   إلم اظمرأةٖميضايمرصمؾ يُ  -ايمٛم٣مس فمٛمد اهلل َمٛمزيم٥م يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

 ضمدي٧م صحٝمح، أطمرصمف َمسٙمؿ ونمغمه(.هذا  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم: » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:292)

 ؟شـ أضمدمه٣م ص٣مضمبفأٞم٣م شم٣ميم٧م ايمممي٘مكم، َم٣م ِل ََيُ 

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

  وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.إَمر ىمامأمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 
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 ج رؽمقل اهللرَ طَم  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:293)

   يٗمرءون  :إضمدامه٣م :هم١مذا هق زمحٙمٗمتكم ره، همدطمؾ اظمسجدَج ذات يقم َمـ زمٔمض ضُم

همٗم٣مل ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  .ٔمٙمٚمقنويُ  يتٔمٙمٚمقن :وإطمرى .ويدفمقن اهلل ايمٗمرآن

 .ويدفمقن اهلل، هم١من ؾم٣مء أفمْم٣مهؿ وإن ؾم٣مء َمٛمٔمٜمؿ طمغم، ه٠مٓء يٗمرءون ايمٗمرآن فمعم ؾ  ىمُ »

 ؟همجٙمس َمٔمٜمؿش ٔمث٦م َمٔمٙماًم ٔمٙمٚمقن، وإٞمام زمُ وه٠مٓء يتٔمٙمٚمقن ويُ 

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

إرواح صمٛمقد » دي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضم294)

 ؟شلجٛمدة، َم٣م سمٔم٣مرف َمٛمٜم٣م ائتٙمػ، وَم٣م سمٛم٣مىمر َمٛمٜم٣م اطمتٙمػ

 هذا ضمدي٧م صحٝمح، أطمرصمف َمسٙمؿ ونمغمه(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

رواه أمحد فمـ  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م295)

وٓ زمكم يديؽ،  همال سمبِمؼ فمـ يٚمٝمٛمؽ إذا صٙمٝم٦َم »َمرهمقفًم٣م:  ح٣مريبؿم٣مرق زمـ فمبد اهلل اظم

 .ش-وديمؽ حت٦م ومدَمٝمف -وفمـ ؾماميمؽ، إن ىم٣من هم٣مرنًم٣م، وإٓ همٜم٘مذا وازمِمؼ طمٙمٖمؽ

  .زاق: وازمِمؼ طمٙمٖمؽروم٣مل أمحد: وِل يٗمؾ وىمٝمع وٓ فمبد ايم  

 ؟ وَم٣م همٗمف هذه ايمزي٣مدة ؟همام سمٖمسغم ومقيمف

وهق َمـ ايمثٗم٣مت  ،ٝمس أصح٣مب ؾمٔمب٥مايمٗمْم٣من رئ)شمؿ وم٣مل:  ،صمقازًم٣م ؿمقياًل  همٟمصم٣مب

 بقل زي٣مدسمف(.همال َم٣مٞمع َمـ ومَ  ،إشمب٣مت

أؽمقأ ايمٛم٣مس » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:296)

 ؿ رىمقفمٜم٣متِ ٓ يُ »، وم٣ميمقا: ىمٝمػ يرسق َمـ صالسمف؟ وم٣مل: شايمذي يرسق َمـ صالسمف :سوم٥م

 ؟شوٓ ؽمجقده٣م
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 هذا ضمدي٧م ضمسـ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 د آل رصم٤م(:  زمؾ هق ضمدي٧م ضٔمٝمػ.أمح)ومٙم٦م 

ؾ اظم٠مَمـ ثَ َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:297) 

ؾ اظمٛم٣مهمؼ ىمٚمثؾ ثَ . وَمَ ، وٓ يزال اظم٠مَمـ يِمٝمبف ايمبالءؾ طم٣مَم٥م ايمزرع، متٝمٙمٜم٣م ايمريحثَ ىمٚمَ 

 ؟ش ستحِمد، ٓ هتتز ضمتك سمُ زِ رْ ؾمجرة إَ 

 (.٣موَمسٙمؿ ونمغممه بخ٣مريهذا ضمدي٧م صحٝمح، أطمرصمف ايم :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ـ ؾ ايمٛم٣مس َمَ َخ زمْ أَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:298)

 ؟شؾ زم٣ميمسالمخِ زمَ 

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ، َمٔمؾ زم٣ميمقومػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ي٘مقن فمٙمٝم٘مؿ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:299)

ا إلم قْ ٙم  قا َمٔمٜمؿ َم٣م َص ٙم  أَمراء َمـ زمٔمدي، ي٠مطمرون ايمِمالة، همٜمل يم٘مؿ وهل فمٙمٝمٜمؿ، همَِم 

 ؟شايمٗمبٙم٥م

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

 ُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايم311)

 ؟ش ٚمقاٙمَ ْس ٚمقا سمَ ٙمِ ؽْم أَ  ،ـ حمٚمد رؽمقل اهلل، إلم زم٘مر زمـ وائؾَمِ »

 هذا ضمدي٧م ضمسـ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أومرب. زمؾ هق إلم ايمّمٔمػأمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 
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ب ذ  ـ ىمَ َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:316)

 ؟شزمف زمام صمئ٦ُم  أو طم٣مصؿ همٝمف، همٗمد ىمٖمر زم٣ميمٗمدر

 هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ـ ص٣مم ايمدهر، َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:312)

 ؟شٗم٦م فمٙمٝمف صمٜمٛمؿ ه٘مذا ـ وفمٗمد سمسٔمكم ـٝم  ُض 

 هذا ضمدي٧م َمٔمؾ زم٣ميمقومػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.٤م(: أمحد آل رصم)ومٙم٦م 

وم٣مل ايمس٣مئؾ: ؽمٚمٔم٦م زمٔمض َمُم٣ميخ  :( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل(313)

٣م يمق ومٙم٦م ضمكم َمَ أَ »همٗم٣مل:    ايمٛمبل إلم غ همُم٘م٣مدِ يمُ  رصماًل  إنيٗمقل فمـ ضمدي٧م:   احلدي٧م

ُمٝمخ: إن ، همٗم٣مل هذا ايمش، ِل يرضك(ؼٙمَ زم٘مٙمامت  اهلل ايمت٣مَم٣مت َمـ ذ َم٣م طَم  أفمقذ)أَمسٝم٦م: 

همام  .ٛمل زمحث٦م فمٛمف همقصمدسمف دم صحٝمح َمسٙمؿ. َمع أٞمهذا احلدي٧م ضٔمٝمػ ٓضْمرازمف

 ؟شومقيم٘مؿ

هذا  احلدي٧م صحٝمح ٓ  ؾمؽ همٝمف، ويم٘مـ وومع دم إؽمٛم٣مده اطمتالف،  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

ؿ فمعم ٘مَ د وصمًٜم٣م واضمًدا َمـ آطمتالف، وَمع ذيمؽ همال حُيْ َِم همٙمرزمام رآه ايمُمٝمخ َم٠مشمًرا، وومَ 

ا وسمس٣مومْم٦م ىمؾ ايمقصمقه مجٝمًٔم٣م، أَم٣م إذ ذا سمٔمذر ايمؼمصمٝمحزم٣مٓضْمراب إٓ إ احلدي٧م

ؿ يمٙمقصمف ايمراصمح فمعم َم٣م ؽمقاه. همٜمذه ٘مَ همٝمٛمتٖمل آضْمراب، وحُيْ  رصمحٛم٣م وصمًٜم٣م فمعم آطمر

 . (هل ايمٗم٣مفمدة ايم٘مٙمٝم٥م يمٙمحدي٧م اظمّمْمرب

 .شمؿ رصمح ايمُمٝمخ احلقيٛمل شمبقت اخلػم فمـ رؽمقل اهلل 

 اهلل(. أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف)ومٙم٦م 
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ؿ زمٔمد تْ ٓ يُ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:314)

 ؟ش اضمتالم

 هذا ضمدي٧م ضمسـ، وومد صح َمقومقهًم٣م(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

ريض اهلل  ٓ يِمح َمرهمقفًم٣م، وايمِمقاب وومٖمف فمعم ازمـ فمب٣مس أمحد آل رصم٤م(: زمؾ)ومٙم٦م 

 . فمٛمٜمام

 ق احلدي٧م دم طم٣مرؿم٥م.ٖمف ؾمٝمخٛم٣م ايمٔمدوي فمٛمدَم٣م فمرض٦م فمٙمٝمف ؿمرٔم  وومد َض 

إُذٞم٣من َمـ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:315)

 ؟شايمرأس

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.د آل رصم٤م(: أمح)ومٙم٦م 

 ٓ يتٚمٛمك» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:316)

 .شأو ٞمزل زمف  أص٣مزمفرُض أضمدىمؿ اظمقت يم

 !وم٣مل ايمس٣مئؾ: وإذا صح هم٘مٝمػ دفم٣م اإلَم٣مم ايمبخ٣مري فمعم ٞمٖمسف زم٣مظمقت؟ 

 (.هذا احلدي٧م صحٝمح :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

يٗمبّمف  ؼ فمٙمٝمف ودفم٣م أنؿ زمف ايمبخ٣مري، ضمتك ُضٝم  ر ايمُمٝمخ ومِم٥م طمٙمؼ ايمٗمرآن وَم٣م اهت  ىمَ وذَ  

  .اهلل، همامت زمٔمده٣م زمُمٜمر

 اظمقت. لصم٣مز يمف متٛم ،ٖمتٛم٥مـ طمًم فمعم ٞمٖمسف ايمر ايمُمٝمخ أن َمَ ىمَ وذَ 

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ؿ صقَمٔم٥م ٔمْ ٞمِ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:317)

 ؟ش ايمرصمؾ زمٝمتف

 هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:
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 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ٚمٔمٛم٣م زمٔمض ؽم ؽمٟميمٛمل ؽم٣مئؾ همٗم٣مل: ٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل(همّمٝمٙم وم٣مل( و318)

ًٓ  -يٛمٗمؾ فمـ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب ريض اهلل فمٛمف اخلْمب٣مء يمبٔمض صمٙمس٣مئف،  أٞمف ؽمٟمل ؽم٠ما

ئؾ فمـ رء ٓ َمع أٞمٛم٣م ٞمٔمٙمؿ أن اظمرء إذا ؽُم  .همٟمٞم٘مر فمٙمٝمف ذيمؽ .أفمٙمؿ همٗم٣مل: اهلل ورؽمقيمف

ِمدر هذا أن يَ  صح٥م ذيمؽ واؽمتبٔمدُت  ٞم٘مرُت أ ؿـ شمَ وَمِ  .اهلل أفمٙمؿ :ٔمرف صمقازمف، همٙمٝمٗمؾيَ 

 ؟همام َمدى صح٥م ذيمؽ؟ وَم٣م سمقصمٝمٜمف إن صح !َمـ َمثؾ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب

ن ٞمسب٥م ايمس٣مئؾ إلم أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمٚمر زمـ اخلْم٣مب رىض اهلل فمٛمف إ :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إيمٝمف(. ٥مصحٝمح

 أمحد آل رصم٤م(: زمؾ هق ضٔمٝمػ ٓ يِمح.)ومٙم٦م 

 ،ٚم٥مٙمِ ٛمل ؽَم ي٣م زمَ » هلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف ا319)

 ؟ش٘مت٤م آشم٣مرىمؿىمؿ: هم١مهن٣م سمُ دي٣مرَ 

 هذا ضمدي٧م صحٝمح، أطمرصمف َمسٙمؿ ونمغمه(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

إن اهلل يتجعم » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:361)

 ؟ش طم٣مص٥م ويتجعم ٕيب زم٘مراظم٠مَمٛمكم فم٣مَم٥م،  يمٔمب٣مده

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

زمراهٝمؿ إب َذ ىمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:366)

 ؟ ، وومد أٞم٘مره همخر ايمديـ ايمرازيشىَمَذزَم٣مٍت فمٙمٝمف ايمسالم شمالث 

 (. ري٤مهذا صحٝمح، ٓ :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.ومٙم٦م )أمحد آل رصم٤م(:  
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لجٚمقفم٥م َمـ . وىمذيمؽ رد فمٙمٝمف دم سمّمٔمٝمٖمف ايمُمٝمخ احلقيٛمل  فمعم همخر ايمديـ ايمرازي د  ورَ 

ومقادم ايمب٣مزي اظمٛمٗمض فمعم سمٖمسغم ايمٖمخر ))دم ىمت٣مب أؽمامه ايمُمٝمخ:  ،إضم٣مدي٧م ايمِمحٝمح٥م

 .(ايمرازي(

ٔمٚمؾ ـ اؽمتَ َمَ » يٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:ئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلق( وؽُم 362) 

ش اهلل ورؽمقيمف ومج٣مفم٥م همٗمد نمَ  :ـ هق أهمّمؾ َمٛمففمعم فمممة، وهق ئمٙمؿ أن همٝمٜمؿ َمَ  رصماًل 

 ؟شاظمسٙمٚمكم

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ؽمٚمٔم٦م زمٔمض  ؽمٟميمٛمل ؽم٣مئؾ همٗم٣مل:همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( وم٣مل ( و363)

همٜمؾ ذيمؽ  .  اخلْمب٣مء يقم اجلٚمٔم٥م يٗمقل: إن ايمذئ٤م أسمك رافمًٝم٣م، همٟمطمػمه زمبٔمث٥م رؽمقل اهلل

 صحٝمح؟

 هذا احلدي٧م صحٝمح(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ح اظم٠مَمـ دِ إذا َمُ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:364)

 ؟ش٣م اإليامن دم ومٙمبفزمَ دم وصمٜمف، رَ 

 هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر (. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ـ زم٣مت ؿم٣مهًرا، َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:365)

ؽ: ايمٙمٜمؿ انمٖمر يمٔمبدك ىمام زم٣مت ٙمَ ؽ، همال يستٝمٗمظ َمـ ايمٙمٝمؾ إٓ وم٣مل اظمَ ٙمَ زم٣مت دم ؾمٔم٣مره َمَ 

 ؟شؿم٣مهًرا

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:
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 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ل هنر تَ إن ضم٣مهم  » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:366)

 ؟شفق  َج ب٣مب ايمٙم٠ميم٠م اظمُ ايم٘مقشمر َمـ ومِ 

 ونمغمه(. أطمرصمف ايمبخ٣مري هذا ضمدي٧م صحٝمح، :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

إن أهن٣مر اجلٛم٥م » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:367)

 ؟شَتري دم نمغم أطمدود

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ َمرهمقفًم٣م(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ؽمٚمٔم٦م زمٔمض : ؽمٟميمٛمل ؽم٣مئؾ همٗم٣مل همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( وم٣مل( 368)

 همٜمؾ هذا صحٝمح؟ .ن زمٔمض أهؾ اجلٛم٥م يامرس َمٜمٛم٥م ايمٖمالضم٥م دم إرضإ :اخلْمب٣مء يٗمقل

 (.(63/487(، )٣5/27م أطمرصمف ايمبخ٣مري )َمٗمِمد )يمٔمؾ هذا اخلْمٝم٤م يَ همٟمصم٣مب:

 ضمٖمٓمف اهلل(.إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

دطمؾ اجلٛم٥م ٓ يَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:369)

 ؟شذي زم٣محلرامصمسد نمُ 

 هذا ضمدي٧م صمٝمد(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: دم ؿمرومف َمٗم٣مل.)ومٙم٦م 

وم٣مل رؽمقل اهلل  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:321)

:   «ايمٔمب٣مد أؿم٣مفمقين ضمقيم٦ُم  نِ هم١مِ  ،ومٙمقب اظمٙمقك زمٝمدي ،٣م َم٣ميمؽ اظمٙمقكأٞم :ن رزم٘مؿ يٗمقلإ 

ومٙمقب َمٙمقىمٜمؿ  ين ضمقيم٦ُم قْ َِم ايمٔمب٣مد فمَ  نِ وإِ  .ومٙمقب َمٙمقىمٜمؿ فمٙمٝمٜمؿ زم٣ميمراضم٥م وايمرمح٥م



 سعاف اللبيث بفتاوى احلديثتلخيص إ   

 

 

96    

 

همال سمُمٕمٙمقا أٞمٖمس٘مؿ زم٣ميمدفم٣مء فمعم  .همس٣مَمقهؿ ؽمقء ايمٔمذاب ،فمٙمٝمٜمؿ زم٣ميمسخْم٥م وايمٛمٗمٚم٥م

 ؟شَمٙمقىم٘مؿ  أىمٖم٘مؿ ،ويم٘مـ اؾمٕمٙمقا أٞمٖمس٘مؿ زم٣ميمذىمر وايمترضع ،اظمٙمقك

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

إٞمام ايمٔمٙمؿ  » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:326)

ـ َمَ  ف، شمالٌث قومَ ايممم يُ  ق  قَ تَ ـ يَ ف، وَمَ ْمَ ٔمْ اخلغم يُ  ر  َح تَ ـ يَ زم٣ميمتٔمٙمؿ، وإٞمام احلٙمؿ زم٣ميمتحٙمؿ، وَمَ 

ـ سم٘مٜمـ أو اؽمتٗمسؿ أو رده َمـ َمَ اجلٛم٥م،  :ىمـ همٝمف ِل يس٘مـ ايمدرصم٣مت  ايمٔمعم، وٓ أومقل

 ؟ش غم  ْمَ ؽمٖمر سمَ 

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

زمـ  أويمٝم٣مء فمقم» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:322)

 ؟شوَمبٕمّمقه دم ايمٛم٣مر ،يم٤م دم اجلٛم٥مأيب ؿم٣م

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

إن اهلل فمز وصمؾ »  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:323)

، ٣م سمٔمتدوها همالضمدودً  د  م ضمرَم٣مت همال سمٛمتٜم٘مقه٣م ، وضَم ر  ض همرائض همال سمّمٝمٔمقه٣م ، وضَم رَ همَ 

 ؟شوؽم٘م٦م فمـ أؾمٝم٣مء َمـ نمغم ٞمسٝم٣من همال سمبحثقا فمٛمٜم٣م 

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

 رُ ج  ٖمَ أهن٣مر اجلٛم٥م سمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:324)

 ؟شَمـ حت٦م صمب٣مل اظمسؽ
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 ضمسـ(. هذا ضمدي٧م :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(:  احلدي٧م ضٔمٝمػ.)ومٙم٦م 

 :أطمرصمف أزمق داود ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م325)

 .شٙمف وٞمٔمٙمفصم  رَ قره وسمَ ٜمحي٤م ايمتٝمٚمـ َم٣م اؽمتْم٣مع دم ؾمٟمٞمف ىمٙمف: دم ؿمُ     ىم٣من رؽمقل اهلل»

 ؟ همام صح٥م هذه ايمزي٣مدة شوؽمقاىمف» :وزاد

 وومد صحح ايمُمٝمخ هذه ايمزي٣مدة.(. ...ونمغمهخ٣مريايمبأطمرصمف  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

ك ؾمٔمرة رَ ـ سمَ َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:326) 

 ؟شؾ اهلل زمف ىمذا وىمذأمَ همَ  ،ِل يِمبٜم٣م اظم٣مء َمـ اجلٛم٣مزم٥م

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

اظمسح فمعم  ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م327)

 ؟ وايمتس٣مطمكمايمٔمِم٣مئ٤م 

 هذا ضمدي٧م صحٝمح(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(:  ٓ يِمح.)ومٙم٦م 

ـ أضمسـ إن َمِ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:328)

 ؟شَيُمك اهلل ـ إذا ؽمٚمٔمتٚمقه يٗمرأ ضمسبتٚمقهايمٛم٣مس صقسًم٣م زم٣ميمٗمرآن َمَ 

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

٣م أذٞم٤م أن صح٣مزمٝم   ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:229)

وظم٣م  .ر يمفٖمَ وأطمػمه أن اهلل نمَ  رؽمؾ دم ؿمٙمبفأَ     ذٞمًب٣م، همٜمرب دم اجلب٣مل زمسببف، وأن ايمٛمبل

 ؟شـ ضمرضه َمـ اظمالئ٘م٥مَمـ ىمثرة َمَ  أن يُمٝمٔمف ِل يستْمع ايمٛمبل َم٣مت هذا ايمِمح٣ميب 



 سعاف اللبيث بفتاوى احلديثتلخيص إ   

 

 

93    

 

رت هب٣م، وهل ضم٘م٣مي٥م زم٣مؿمٙم٥م، ٓ يُمؽ ٖمِ فمـ هذه احل٘م٣مي٥م ضمتك ـمَ  زمحث٦ُم  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 َمبتدئ دم زمْمالهن٣م(. ضمديثل  

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

فمـ فم٣مئُم٥م رىض  صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ 331)

 !تٛمل هم٣مؿمٚم٥مب  همٗمٙم٦م: ؽَم  ش!؟َم٣م يب٘مٝمِؽ »فمعم ايمٛمبل وأٞم٣م أزم٘مل همٗم٣مل:  اهلل فمٛمٜم٣م وم٣مل: دطمٙم٦ُم 

وم٣مل: همٟمضمبل  .وم٣ميم٦م: زمعم شض؟ٕمِ زمْ بٕمّمكم َم٣م أُ ٤م، وسمُ ضمِ أيمٝمس حتبكم َم٣م أُ  ،ي٣م زمٛمٝم٥م»وم٣مل: 

 !!، همٗم٣ميم٦م هم٣مؿمٚم٥م: َم٣م أومقل يمٔم٣مئُم٥م ؾمٝمًئ٣م سم٘مرهف أزمًداشفم٣مئُم٥م: هم١مين أضمبٜم٣م

صحٝمح، يٟميت  هبذا ايمسٝم٣مق، وومد ورد يمبٔمّمف ؾم٣مهدهذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ  :)ومٙم٦مصم٣مب:همٟم

 (.ذىمره إن ؾم٣مء اهلل

همٟمضمبل »وم٣مل:  .وم٣ميم٦م: زمعم ش٤م؟ضمِ أيمٝمس حتبكم َم٣م أُ  ،زمٛمٝم٥م ي٣م» :وأَم٣م ومقيمف)شمؿ وم٣مل ايمُمٝمح:  

 همٜمذا ايمٗمدر صحٝمح، يم٘مٛمف ومٝمؾ دم ؽمٝم٣مق آطمر ... أطمرصمف َمسٙمؿ(. شفم٣مئُم٥م

 ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.إَمر أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ٖمتُمقا ٓ سمُ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:336)

 ؟ش ايمتٚمر

 هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ذي ك فمـ ىمؾ هَنَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:332)

 ؟شٙم٤م َمـ ايمْمغمٞم٣مب َمـ ايمسب٣مع وخمِ 

 ونمغمه(. هذا ضمدي٧م صحٝمح، أطمرصمف َمسٙمؿ :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 
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ؿ أـمٖم٣مره ٙم  ـ ومَ َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:333)

 ؟شثٙمٜم٣مل َمـ ايمسقء َمِ ومِ يقم اجلٚمٔم٥م، وُ 

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

يٗمقل ايمس٣مئؾ: ؽمٚمٔم٦م دم طمْمب٥م  :( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل(334)

 ؟وصٝم٥م اخلرض ظمقؽمك، همٜمؾ صح٦م؟ وَم٣م ٞمِمٜم٣م اجلٚمٔم٥م

ـ يمف أدٞمك إظم٣مم ؽ دم ذيمؽ َمَ ُُم ٓ يَ  ،هل وصٝم٥م زم٣مؿمٙم٥م َمقضقفم٥م :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 ي٧م(.زم٣محلد

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

 وومع أن رصماًل  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:335)

 ؟شؽزمْمٛمُ  رْ ٖمُج ك، همال يَ ـمٜمرُ  رَ َج همَ » :ٙمف دم هن٣مر رَمّم٣من، همٗم٣مل يمف ايمٛمبلفمعم أه

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 يمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.إَمر ىمام وم٣مل اأمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ؿ إٞمبٝم٣مء تَ ـ ؾَم َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:336)

 ؟شدٙمِ ؿ ايمِمح٣مزم٥م صُم تَ ـ ؾَم ؾ، وَمَ تِ ومُ 

 هذا طمػم ىمذب(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.رصم٤م(:  أمحد آل)ومٙم٦م 

ؾ دار أيب طَم ـ دَ َمَ » ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م 337)

 ؟شـهمٜمق آَمِ  ،ؽمٖمٝم٣من

 هذا ضمدي٧م صحٝمح، أطمرصمف َمسٙمؿ ونمغمه(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 
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 ايمبٝم٣مض غم  ـ نمَ َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:338)

 ؟شٛمٓمر اهلل إيمٝمف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥مؽمقاًدا، ِل يَ 

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

دطمؾ  أن رصماًل  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:339)

 :وم٣مل .زمعم :وم٣مل ش!َمسٙماًم؟ أيمس٦َم »فمعم ايمٛمبل أزمٝمض ايمرأس وايمٙمحٝم٥م، همٗم٣مل يمف: 

 ؟ش٤مهم٣مطمتِّم »

 ٘مر(.هذا  ضمدي٧م َمٛم :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ـ ؾم٣مب ؾمٝمب٥م، َمَ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:341)

 ؟شىم٣مٞم٦م يمف ٞمقًرا يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م، َم٣م ِل يٕمغمه٣م

 هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر هبذا ايمتامم(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 هلل(.إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اأمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

بقا اطمتِّم » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:346)

ـيُ و: هم١مٞمف ؿمٝم٤م ايمريح زم٣محلٛم٣مء  ؟شايمدوطم٥م َس٘م 

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

هذه ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م 344، 343، 342) 

 إضم٣مدي٧م:

 ؟ش شمالشًم٣م، وومؾ: أفمقذ زم٣مهلل َمـ ذ َم٣م أطم٣مف وُأضم٣مذرػم  إذا رأي٦م إؽمد، هم٘مَ »

 ؟شَمـ ؽمبٔمكم داء َػ ُْم ٙمح: سمُ ، هم٣مزمدأ زم٣مظمِ إذا أىمٙم٦َم »
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 ؟ش زمرىم٣متمْم ٞم٣مل فمَ  (يس)ـ ومرأ ؽمقرة َمَ »

، يم٘مٛمف زم٣مؿمؾ ضمدي٧م واضمد ل دم ضمٗمٝمٗمتٜم٣مههذه إضم٣مدي٧م ايمثالشم٥م  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 َمقضقع (.

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.محد آل رصم٤م(: أ)ومٙم٦م 

متٔمددوا، » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:345)

 ؟شٛمقا، واٞمتٔمٙمقا، واَمُمقا ضمٖم٣مةواطمُمقؾِم 

 ا(.هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ صمد   :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

أن أطمقيـ َم٣مت  احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م: ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ346)

ًٓ     ؾ ايمٛمبلّم  ر زمجٚمٔم٥م، همٖمَ أضمدمه٣م ومبؾ أطَم  إٞمف صعم زمٔمده »ووم٣مل:  ايمذي َم٣مت أو

 ؟شأرزمٔمكم صالة

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ضمٝم٣ميت طمغم » اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف 347)

ُث  شمقند  حُتَ  ،يم٘مؿ َمـ طمغم  أفماميم٘مؿ، همام رأي٦ُم  ض فمقم  رَ ٔمْ سمُ  ،يم٘مؿ يم٘مؿ، ووهم٣ميت طمغم وحُيَد 

 ؟شاهلل فمٙمٝمف، وَم٣م رأي٦م َمـ ذ اؽمتٕمٖمرت اهلل يم٘مؿ دُت مَحِ 

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ؾ زمف فمَ ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ ىمالم ٓزمـ فمبد ايمػم، أَ 348)

طمغم ايمٛم٣مس ومرين، شمؿ ايمذيـ يٙمقهنؿ، شمؿ ايمذيـ » َمرهمقفًم٣م: كْم َِم ٚمران زمـ ضُم فمِ   ضمدي٧م
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َمع أن احلدي٧م دم ايمِمحٝمحكم،  ش ـ...ٚمَ ٛمقن وحيبقن ايمس  ٚم  َس تَ شمؿ جيلء أومقام يَ  .ٙمقهنؿي

 صحٝمح؟ همٜمؾ ٓزمـ فمبد ايمػم َمستٛمد

اخلػم شم٣مزم٦م صحٝمح،  رد همٝمف فمعم ازمـ فمبد ايمػم، وأشمب٦م همٝمف أن صمقازًم٣م ؿمقياًل  همٟمصم٣مب

 . ٣مونمغممه أطمرصمف ايمبخ٣مري وَمسٙمؿ 

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ زمٔمض ايمُمٝمقخ دم ضمديثف فمـ 349)

واؽمتدل  .وإن وصمب٦م يمف ج ايمٔمبد َمـ ايمٛم٣مررِ ايمدفم٣مء يٚم٘مـ أن َُيْ  ر أنىمَ ذَ . ايمدفم٣مء وهمّمٙمف

 ؾ يقم زمدر، همٗم٣ميم٦م أَمف يمٙمٛمبلتِ ومُ  ،زمحدي٧م ايمؼمَمذي، أن اَمرأة ىم٣من هل٣م ويمد اؽمٚمف ضم٣مرشم٥م

: « ٤م طمغًماِِم ، وإن ِل يُ وصػمُت  ين فمـ ضم٣مرشم٥م: يمئـ ىم٣من أص٣مب طمغًما اضمتسب٦ُم أطمػِم 

 حٝمح؟همٜمؾ احلدي٧م ص .احلدي٧م ش اصمتٜمدت دم ايمدفم٣مء...

هذا احلدي٧م صحٝمح، يم٘مـ ايمٙمٖمٓم٥م ايمتل اضمت٨م هب٣م ايمُمٝمخ ٓ سمِمح،  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

طمْمٟم ِل يٗمع،  ؿشمَ  ٚمٛم٣م أنٙم  ويمق ؽَم  .هن٣م طمْمٟمٟمزم( 6/27م احل٣مهمظ ازمـ ضمجر دم ايمٖمتح)زَ وصَم 

 همٜمل يمٖمٓم٥م ؾم٣مذة(.

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

اصمتٜمدت دم ) :روزم٥مرواي٥م ؽمٔمٝمد زمـ أيب فمَ ووومع دم وإيمٝمؽ ىمالم احل٣مهمظ ازمـ ضمجر: 

 .وهق طمْمٟم ( دم ايمب٘م٣مء) :٣مزمدل ومقهل (ايمدفم٣مء

 هم٣ميمِمحٝمح أهن٣م اصمتٜمدت دم ايمب٘م٣مء ٓ ايمدفم٣مء. :أمحد آل رصم٤م()ومٙم٦م  

ايمزه٣مدة دم ايمدٞمٝم٣م » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:351)

 ؟شسمريح ايمٗمٙم٤م وايمبدن

 ٛم٘مر(.هذا ضمدي٧م َم :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 
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ٓ سمٛمتٜمل » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:356) 

 ؟شَمٛمٜمؿ سػ زمجٝمشايمبٔمقث فمـ نمزو زمٝم٦م اهلل سمٔم٣ملم، ضمتك َُي 

 هذا ضمدي٧م صحٝمح(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

دم ايمرومٝم٥م َمـ اضمتب٣مس  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ ضمدي٧م352) 

 هؾ آطمتالف ايمقاومع همٝمف يرضه َمـ صمٜم٥م صحتف أم ٓ؟، ايمبقل

 ثب٦م(.هذا احلدي٧م ٓ يَ  :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ٓ  ىغْمَ ايمٕمَ  ن  إِ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:353)

 ؟شـ أفمالهسمبٌم أؽمٖمؾ ايمقادي َم

 هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

هؾ ورد دم إطمب٣مر ايمِمحٝمح٥م أن  :( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل(354)

 ٘مٙمؿ؟ذئًب٣م سمَ 

 (.٣ممهونمغم َمٛمٜم٣م َم٣م أطمرصمف ايمبخ٣مري وَمسٙمؿ ،ومد صح دم ذيمؽ أضم٣مدي٧م :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ِ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:355) ذوا سمٗمقى اهلل اخت 

 ؟شَت٣مرة، يٟمسم٘مؿ ايمرزمح زمال زمّم٣مفم٥م

 ا(.هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ صمد   :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ضمبٝمًب٣م هق  لٛمأزمٕم» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:356)

 ؟شَمـ ٞمٖمز أضم٤م إرم  
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 هذا ضمدي٧م صحٝمح، أطمرصمف َمسٙمؿ ونمغمه(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

اخلْمٝمئ٥م ك رْ سمَ  ن  إِ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:357)

 ؟شأهقن َمـ ؿمٙم٤م ايمتقزم٥م

 هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ٓ سمٗمقم ايمس٣مفم٥م » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:358)

 ؟شتِمؿ ايمٛم٣مس دم رهبؿضمتك ََي 

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 َٕمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.اأمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

 ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( َمـ ؽم٣مئؾ يدرس احلدي٧م همٗم٣مل:359)

فمعم ؽمٖمٝم٣من ايمثقري، دم  دم اطمتالفٞمٛم٣م َمع زمٔمض أؽم٣مسمذة احلدي٧م َمـ إطمقا سمب٣مضمث٦ُم 

ح فمعم َس سمقضٟم يقم ايمٖمتح وَمَ  ٤م ريض اهلل فمٛمف، أن ايمٛمبل ٝمْ َِم دة زمـ احلُ يْ رَ ضمدي٧م زمُ 

ي٣م  :، همٗم٣مل يمف فمٚمر زمـ اخلْم٣مب ريض اهلل فمٛمفوصعم ايمِمٙمقات زمقضقء واضمد طمٖمٝمف،

همٗمد اطمتٙمػ  شإين فمٚمًدا همٔمٙمتف ي٣م فمٚمر»همٗم٣مل:  !!ؾمٝمًئ٣م ِل سم٘مـ سمٖمٔمٙمف إٞمؽ همٔمٙم٦َم  ،رؽمقل اهلل

ؿ اخلالف فمعم ٜمْ ايمرواة فمعم ايمثقري، ىمام همٜمٚمٛم٣م َمـ ىمالم ايمؼمَمذي، يم٘مٛمٛم٣م ِل ٞمستْمع همَ 

 . هذا ايمبح٧ميمٗمٙم٥م اظمراصمع، همٛمرصمق سمبٝمكم وصمٜمف

 هذا  احلدي٧م صحٝمح، أطمرصمف َمسٙمؿ ونمغمه(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

رج ٓ ََي » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:361)

 ؟شٚمٗم٦م ذيمؽفمـ فمقرسمٝمٜمام، يتحدشم٣من: هم١من اهلل يَ  ايمرصمالن ىم٣مؾمٖمكم
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 ي٧م ضٔمٝمػ(.هذا ضمد :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: ) ومٙم٦م

َم٣م آَمـ زم٣ميمٗمرآن » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:366)

 ؟شـ اؽمتحؾ حم٣مرَمفَمَ 

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

٣م َمـ إن أٞم٣مؽًم » احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ 362)

همقاهلل َم٣م دطمٙمٛم٣م  !دطمٙمتؿ ايمٛم٣مر؟ أٞم٣مس َمـ أهؾ ايمٛم٣مر، همٝمٗمقيمقن: زمؿَ  إلم أهؾ اجلٛم٥م يتْمٙمٔمقن

 ؟شهمٝمٗمقيمقن: إٞم٣م ىمٛم٣م ٞمٗمقل وٓ ٞمٖمٔمؾ !!اجلٛم٥م إٓ زمام سمٔمٙمٚمٛم٣م َمٛم٘مؿ

 ا(.هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ صمد   :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 ٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.إَمر ىمام ومأمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

َم٣م َمـ فمبد » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:363)

 ؟شوصمؾ ؽم٣مئٙمف فمٛمٜم٣م ْمب٥م إٓ اهلل فمزْم٤م طُم ََي 

 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

ع زمكم ـ مَجَ َمَ » صح٥م ضمدي٧م:( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ 364)

 ؟شهمٗمد أسمك زم٣مزًم٣م َمـ أزمقاب ايم٘مب٣مئر ،صالسمكم َمـ نمغم فمذر

 هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

آىمؾ ىمام يٟمىمؾ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:365)

 ؟شايمٔمبد، وأصمٙمس ىمام جيٙمس ايمٔمبد
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 هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ(. :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 أمحد آل رصم٤م(: وإَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م 

ورد همٝمف أن ايمٛمبل  ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م366)

ُمٖمع يقم ـ يَ َمع أٞمٛم٣م ٞمٔمٙمؿ أٞمف أول َمَ  ؟همٜمؾ هذا صحٝمح .ـ يُمٖمع يقم ايمٗمٝم٣مَم٥مرازمع َمَ 

 ايمٗمٝم٣مَم٥م؟

 (.يمٗمدر َمـ احلدي٧م َمٛم٘مر، وٕىمثره ؾمقاهدهذا ا :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.)ومٙم٦م أمحد آل رصم٤م(: 

فمـ أٞمس زمـ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:367)

، همٗم٣مل هلؿ رؽمقل ه٣موْ اظمديٛم٥م، هم٣مصمتقَ   رؽمقل اهلل  َمقا فمعمدِ ٛم٥م ومَ يْ رَ ٣م َمـ فمُ َم٣ميمؽ، أن ٞم٣مؽًم 

، همٖمٔمٙمقا، شرصمقا إلم إزمؾ ايمِمدوم٥م، همتممزمقا َمـ أيمب٣مهن٣م وأزمقاهل٣مإن ؾمئتؿ أن خَت : »اهلل 

رؽمقل اهلل  وارسمدوا فمـ اإلؽمالم، وؽم٣مومقا ذود ،همٗمتٙمقهؿ قا، شمؿ َم٣ميمقا فمعم ايمرفم٣مءح  همَِم 

 .   همبٙمغ ذيمؽ ايمٛمبل  ُؾ ٚمَ وأرصمٙمٜمؿ، وؽَم  ع أيدهيؿْمَ  هبؿ، همٗمَ يِت ، همبٔم٧م دم أشمرهؿ همٟم

 ؟ش ضمتك َم٣مسمقا رة، وسمرىمٜمؿ دم احَل أفمٝمٛمٜمؿ

 (.وَمسٙمؿ أطمرصمف ايمبخ٣مري ضمدي٧م صحٝمح هذا :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

إٞمؽ ٓ  ،ي٣م فمٚمر» ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:368)

 ؟ش فمـ ايمِمالة سٟميمقنسٟمل فمـ أفمامل ايمٛم٣مس، ويم٘مـ سمُ سمُ 

 ضٔمٝمػ هبذا ايمٙمٖمظ، ئمٛمل: ايمِمالة(. هذا ضمدي٧م :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 إَمر ىمام وم٣مل ايمُمٝمخ )ضمٖمٓمف اهلل(.أمحد آل رصم٤م(: )ومٙم٦م 

إن ايمرصمؾ » ( وؽمئؾ همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ احلقيٛمل )ضمٖمٓمف اهلل( فمـ صح٥م ضمدي٧م:369)

 ؟شيمٝمِمقم ايمِمالة، وَم٣م هم٣مسمف َمـ وومتٜم٣م أهمّمؾ َمـ أهٙمف وَم٣ميمف
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 (.هذا  ضمدي٧م ضمسـ إن ؾم٣مء اهلل :)ومٙم٦مهمٟمصم٣مب:

 ؿمرومف َمٗم٣مل. دم ىمؾ آل رصم٤م(:أمحد )ومٙم٦م 

 رب ايمٔم٣مظمكم.واحلٚمد هلل ايمتٙمخٝمص فمعم طمغم، اٞمتٜمك 

 وصحبف أمجٔمكم.وفمعم آيمف   وَصؾ  ايمٙمٜمؿ وؽَمٙم ؿ وزم٣مرك فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد 

 وىمتبف زمبٛم٣مٞمف: ايمب٣مضم٧م: أمحد زمـ حمٚمقد آل رصم٤م

 هـ(  6439  َمـ ذي ايمٗمٔمدة 66)

 م(.2168 – 7 – 29اظمقاهمؼ ـمٜمر إضمد )

 َمٌم. –ذومٝم٥م  –ؽمٜمؾ احلسٝمٛمٝم٥م  -َمٛمُمٟمة أزمق فمٚمر-دم ومري٥م طم٣ميمد زمـ ايمقيمٝمد
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